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11.

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016) и члана
64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012
и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 30.01.2017. године,
доноси

П Р А В И Л Н И К
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ

ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником прописују се услови, критеријуми и начин и поступак одобравања
програма, односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана  у области спорта
и доделе средстава, изглед и садржина предлога програма, односно пројекта и документације која
се уз предлог подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији програма, начин и поступак
контроле реализације одобрених програма, односно пројеката и начин јавног објављивања података
о предложеним програмима, односно пројектима за финансирање.

Одредбе Закона о спорту (у даљем тексту: Закона) и Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник
РС”, број 64/2016) које се односе на услове, критеријуме и начин одобрења програма и пројеката,
односно финансирање делатности којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење
уговора, подношење извештаја, контролу реализације и обавезу враћања добијених средстава,
сходно се примењују и на програме, односно делатности којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини Пландиште.

Члан 2.

Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1. Закона остварују се кроз финансирање
или суфинансирање програма и пројеката (у даљем тексту: програм) из средстава буџета општине
Пландиште, у складу са законом, и то:

1) за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) на годишњем нивоу (у даљем тексту:
годишњи програм);

2) за тач. 4), 9), 11) и 15) по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм).

Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1. тачка 7) Закона (делатност и програми
организација у области спорта чији је оснивач општина Пландиште) остварују се у складу са
законoм.



Стр -42- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 4 30.01.2017.

Организације у области спорта са седиштем на територији општине Пландиште које су од
посебног значаја за општину из члана 137. став 1. тачка 8) Закона у предлогу свог годишњег
програма наводе и активности којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
за које се, сагласно Закону, подносе посебни програми и не могу да конкуришу по јавном позиву.

Општинско веће Општине Пландиште (у даљем тексту: Општинско веће) утврђује које су
организације у области спорта из члана 137. става 1. тачка 8) Закона од посебног значаја за
општину Пландиште (уколико их има) сходном применом критеријума прописаних чланом 120. став
3. Закона и Програма развоја спорта у општини Пландиште.

За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана општина Пландиште
обезбеђује у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета утврђених Законом.

II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 3.

Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (у даљем
тексту: програми) могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:

1) предлагача програма;
2) носиоца програма;
3) садржине и квалитета програма;
4) финансирања програма.

1. Предлагач програма

Члан 4.

Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са Законом, подносе следеће
организације:

1) надлежни територијални Спортски савез општине Пландиште – предлог свог годишњег
програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општини
Пландиште из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона, ако овим
правилником није другачије утврђено;

2) организације у области спорта са седиштем на територији општине Пландиште –
предлог свог посебног програма из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) Закона, и изузетно
невладине организације за организацију манифестација од посебног значаја за општину Пландиште.

Предлози годишњих и посебних програма из става 1. овог члана могу садржати активности
организација у области спорта које су чланови носиоца програма. Организације у области спорта
могу своје активности реализовати и  као део програма Спортског савеза Пландиште, спортског
друштва или општинског гранског спортског савеза, односно спортског савеза за област спорта,
осим програма учешћа у спортским такмичењима.

Спортски савез Пландиште предлоге годишњих програма из става 1. тачка 1) овог члана
организација у области спорта са седиштем на територији општине Пландиште подноси у име тих
организација.

Предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта на
подручју општине Пландиште из члана 137. став 1. тачка 2) Закона, укључујући и школски спортски
објекат, може се поднети само од стране власника, односно корисника земљишта или спортског
објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.
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Предлог годишњег програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних
спортиста, посебно перспективних спортиста из члана 137. став 1. тачка 10) Закона може се поднети
само од стране организације у области спорта чији је спортиста члан.

Предлози годишњих и посебних програма састоје се из једне или више програмских целина,
а подносе се одвојено за сваку од области из члана 137. став 1. Закона.

Предлог годишњег програма Спортског савеза Пландиште садржи као посебну програмску
целину активности потребне за остваривање надлежности утврђених Законом и овим правилником.

Предлагач програма којим се обезбеђује задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта не може предлогом програма да обухвати активности које се већ финансирају
средствима буџета аутономне покрајине или Републике Србије.

Под надлежним територијалним спортским савезом општине Пландиште сматра се, у складу
са чланом 138. став 6. Закона, онај спортски  савез са седиштем на територији Општине који је
учлањен у Спортски савез Србије.

У односу на програме везане за организоване ваннаставне спортске активности ученика кроз
школске спортске секције, школска спортска удружења и екипе, организовано физичко васпитање
деце предшколског узраста кроз игру и спортске активности, као и у односу на обављање стручног
рада у спорту, предшколске установе и школе имају статус организација у области спорта, у складу
са Законом.

2. Носилац програма

Члан 5.

Носилац програма мора:
1) да буде регистрован у складу са Законом;
2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије

одређено;
4) да има седиште на територији општине Пландиште;
5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
7) да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских

активности и делатности;
8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма

ранијих година;
9) да располаже капацитетима за реализацију програма;
10) да буде члан одговарајућег надлежног признатог од стране Спортског савеза Србије

националног гранског спортског савеза.
11) Изузетно носилац програма може да буде и невладина организација за организацију

манифестација од посебног значаја за општину Пландиште.
Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања

делатности;
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и

пребацивања (уплате) буџетских средстава на рачун, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања;

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са
децом и спречавањем негативних појава у спорту.
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Носилац програма из члана 137. став 3. Закона који се састоји у организовању великог
међународног спортског такмичења из члана 163. Закона може да буде организација у области
спорта која има сагласност прибављену, у складу са Законом, за организовање тог такмичења,
односно организација у области спорта која је наменски и привремено основана за техничку
организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има сагласност
за организовање великог међународног спортског такмичења.

Члан 6.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:

1) био у конфликту интереса;
2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за

подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;
3) покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из

члана 22. став 1. овог правилника или на надлежне органе општине Пландиште током евалуационог
периода или неког претходног поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати средства из буџета општине Пландиште за реализацију
својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио
одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу
планиране ефекте програма.

Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма пре него
што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 33. став
8. овог Правилника.

Члан 7.

Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или
удружене са другим организацијама.

Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и њихови трошкови
прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују за носиоца програма.

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11, који је одштампан уз овај Правилник и чини
његов саставни део.

У случају партнерских програма, само једна организација биће одговорна за управљање
одобреним финансијским средствима свих партнерских организација на програму, тако да мора
имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање.

3. Садржина и квалитет програма

Члан 8.

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених

Законом;
2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и

Програмом развоја спорта општине Пландиште за период 2016-2020;
3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског

савеза;
4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
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5) да се реализује на територији општине Пландиште, односно у Републици Србији, осим
програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;

6) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је
чланица Република Србија;

7) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Пландиште;
8) да ће се реализовати у текућој години;
9) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за

реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
10) да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

Под граном, односно облашћу спорта, у смислу овог Правилника, сматра се грана спорта
утврђена актом министра надлежног за спорт из члана 120. став 2. тачка 2) Закона.

Под надлежним националним спортским савезом, у смислу овог Правилника, сматра се
национални спортски савез утврђен актом министра надлежног за спорт из члана 120. став 2. тачка
1) Закона.

При одобравању програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката, приоритет
имају програми који се односе на спортске објекте са већом категоријом у складу са Националном
категоризацијом спортских објеката, спортски објекти којима се обезбеђује унапређење школског
спорта и спортски објекти којима се повећава бављење грађана спортом, посебно деце, омладине,
жена и особа са инвалидитетом.

Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са
њим чини функционалну техничко-технолошку целину.

Одржавање спортског објекта, подразумева капитално  одржавање у смислу  извођења
радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортског објекта.

Члан 9.

Садржина и квалитет програма морају бити такви да обезбеде успех програма, узимајући у
обзир факторе које носилац програма може контролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови,
одлуке) који су неопходни за успех програма али су у приличној мери или у потпуности изван
контроле носиоца програма.

Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма морају
испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности утврђене Законом, а
њихово ангажовање се мора вршити у складу са Законом.

4. Финансирање програма

Члан 10.

Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну
намеравани резултати.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за
реализацију програма.

Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору
програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општине Пландиште, односно
други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став
1. тач. 1), 2) и 6) Закона.



Стр -46- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 4 30.01.2017.

Члан 11.

Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:
1) остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и

врстама трошкова;
2) обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
3) структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за

израду програма;
4) уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
5) тачан  и реалан – по свим врстама трошкова.

Члан 12.

Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова реализације
програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној реализацији програма,
материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани директни
трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма (оправдани индиректни трошкови)
који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова.

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни,
детаљни и лако проверљиви.

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су
финансијским планом  програма намењени непосредној реализацији неког дела програма.

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета општине
Пландиште за свој рад одговарајућа средства по другом основу.

Трошкови из става 1. овог члана признају се по основу:
1) за зараду запослених лица на реализацији програма – до висине две просечне бруто

зараде у Републици Србији за претходну годину, према подацима органа надлежног за послове
статистике, обрачунато на месечном нивоу;

2) за хонораре лица која учествују у реализацији одређене програмске целине програма – до
висине две просечне бруто зараде у Републици Србији за претходну годину, према подацима органа
надлежног за послове статистике, обрачунато на месечном нивоу за једну програмску целину;

3) за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у вези с
путовањем) и иностранству (смештаја, исхране, превоза, дневнице, прибављања путних исправа,
вакцинације и лекарских прегледа и остали трошкови у вези с путовањем) ради обављања
програмских активности лица која учествују у реализацији програма – до висине трошкова признатих
у складу са прописима који важе за државне службенике и намештенике и под условом да су
уговорени у складу са законом, с тим да се, изузетно, могу признати и трошкови услуге обезбеђења
исхране спортиста ван уговорених услуга под условом да се исхрана на припремама или
такмичењима услед објективних околности не може реализовати у целости или делимично у оквиру
уговорених услуга;

4) за трошкове куповине опреме и плаћања других услуга – под условом да су неопходни за
реализацију програма и да су у складу са тржишним ценама, односно да су уговорени у складу са
законом којим се уређују јавне набавке.

5) за трошкове такмичења (котизације, чланарине, лекарске прегледе и слично)
Лица која су запослена код носиоца програма и ангажована као учесници у програму, не могу

поред зараде, добијати и хонорар за учешће у програму.
Код годишњих програма из члана 137. став 1. тачка 5) Закона трошкови из става 1. овог

члана за зараде и хонораре лица ангажованих на непосредној реализацији програма признају се за
следећа лица:
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1) у спортским гранама у којима се спортисти такмиче индивидуално – по један главни тренер,
лични тренер спортисте, кондициони тренер, лекар и  физиотерапеут и једно лице које се бави
административно-техничким пословима за потребе спортиста;

2) у спортским гранама у којима се спортисти такмиче колективно – по један главни тренер,
помоћни тренер, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и два лица која се баве
административно-техничким пословима за потребе тима.

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од
укупне суме средстава буџета општине Пландиште предвиђених за финансирање програма из
области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Пландиште морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са
спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности
повезане са спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина.

Члан 13.

Неоправдани трошкови су нарочито: дугови и покривање губитака или задужења; каматна
задужења; ставке које се већ финансирају из неког другог програма; трошкови куповине земљишта и
зграда и капитална улагања, осим када је то неопходно за реализацију програма; трошкови губитака
због промена курса валута на финансијском тржишту; трошкови отплате рата по основу раније
закључених уговора (лизинг, кредит); куповина алкохолних пића, безалкохолних газираних пића,
брзе хране и дувана; паркинг у земљи; животно осигурање; казне; куповина поклона, осим код
организације међународних спортских приредаба и у складу са правилима надлежног међународног
спортског савеза; „разно”, „евентуално”, „остало” (сви трошкови морају бити детаљно описани у
буџету програма).

Средства која организација или њени партнери улажу у активности на реализацији програма
морају бити посебно наведена.

Оправдани трошкови морају бити базирани на реалним трошковима према врсти и подврсти
трошкова (наведене јединице мере, број јединица и цена по јединици), а не на укупној суми, осим за
трошкове путовања, дневница и индиректне трошкове.

Члан 14.

Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши искључиво преко
посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће
се користити искључиво за буџетска средства која добија од општине Пландиште, у складу са
прописима којима се уређује пренос средстава из буџета.

III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Члан 15.

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и
за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

Предлог програма садржи детаљне податке о:
1) носиоцу програма;
2) области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1.

Закона;
3) учесницима у реализацији програма  и својству у коме се ангажују;
4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и

којим групама популације и на који начин ће програм користити;
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5) врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно
обављања активности;

6) томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата
програма);

7) финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима,
исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;

8) динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна
и рокови у којима су потребна);

9) начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
10) претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.
У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана

5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији програма.

Члан 16.

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:
1) да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне

информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив
програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и
интереса грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање
предлагача, односно носиоца програма;

2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу, читко попуњеном (откуцаном или
одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.

3) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
4) да је поднет у прописаном року.
Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара, и то: Образац 1 – Предлог

годишњих програма организација у области спорта; Образац 2 – Предлог годишњег програма
изградње, опремања и одржавања спортских објеката; Образац 3 – Предлог годишњег програма
давања стипендија и новчаних награда; Образац 4 – Предлог посебних програма, одштампани су уз
овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 17.

Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација утврђена
овим правилником и друга документација којом се доказује испуњеност Законом и овим
правилником прописаних ближих критеријума за задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта и писана изјава лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца
програма да не постоје препреке из члана 5. овог правилника.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају
бити у потпуности попуњени и достављени у један примерак оверен печатом и потписом и један
примерак у електронској форми.

Сва обавезна и пратећа документација, морају бити достављени у једној запечаћеној
коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом,
куриром, или лично, на адресу општине Пландиште.

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.
Уколико примљени предлог програма није поднет на начин прописан у ставу 2. овог члана,

овлашћено лице општине Пландиште указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и
позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.

Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби општине
Пландиште и на интернет сајту општине Пландиште.
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Члан 18.

Када предлог програма подноси надлежни територијални спортски савез Пландиште,
обједињено за свој програм и програме организација у области спорта, предлог програма треба да
буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и за
сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона), уз подношење збирног
прегледа свих предлога према носиоцима програма.

Члан 19.

Предлози годишњих програма достављају се према динамици утврђеној Програмским
календаром из члана 117. став 1. Закона.

Предлози посебних програма достављају се у року утврђеном јавним позивом.
Сагласно Закону, Општинско веће може изузетно одобрити одређени програм којим се

реализују потребе и интереси грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона и на основу
поднетог предлога програма у току године, без јавног позива, у случају када је у питању програм од
посебног значаја за задовољавање потреба  и интереса грађана у области спорта, а подносе га
овлашћени предлагачи  програма из члана 138. став 5. Закона и када је у питању програм који није
из објективних разлога могао бити поднет у складу са Програмским календаром, а предмет и
садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца
програма.

Члан 20.

Предлог програма може се изузетно односити и на активности које се реализују у дужем
временском периоду, до четири године, под условом да је то нужно с обзиром на природу и циљеве
активности, да су предлогом програма за сваку годину предвиђена потребна средства и да су
мерљиви годишњи резултати реализације програма.

Наставак реализације програма из става 1. овог члана одобрава се сваке године.
Реализација, односно наставак програма из ст. 1. и 2. овог члана може се одобрити само ако

је поднет годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу с уговором о реализовању
програма и ако су остварени очекивани резултати.

IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 21.

Годишњи програм се извршава према следећој динамици:
Општинско веће у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине Пландште објављује

јавно обавештење о максимално расположивом износу у буџету општине Пландиште за
финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, по областима потреба и
интереса грађана из члана 137. став 1. Закона;

20. април – организације у области спорта достављају своје предлоге годишњих програма
Спортском савезу општине Пландиште, на прописаном обрасцу;

1. јун – Спортски савез општине Пландиште разматра  приспеле предлоге организација у
области спорта, утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се финансирали из буџета
општине Пландиште, врши ревизију предлога и обрасца предлога програма и доставља предлоге
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Општинском већу, на прописаним обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом
предложених програма;

5. јун – председник општине Пландиште образује стручну комисију за одобрење годишњих
програма и јавно објављује њен састав;

1. јул – Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих про- грама и
подноси предлог председнику општине/градоначелнику;

15. јул – Општинско веће утврђује прелиминарни  обједињени предлог годишњих програма
задовољавања потреба и интереса грађана у општини Пландиште, за наредну буџетску годину, на
основу предлога Стручне комисије;

15. децембар – Општинско веће ревидира прелиминарни обједињени предлог годишњих
програма и усклађује га са средствима утврђеним убуџету општине Пландиште              за наредну
годину, на предлог председника општине Пландиште;

30. децембар – Општинско веће одлучује (доноси решење) о одобравању програма и
обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима;

31. јануар – председник општине Пландиште закључује уговор о реализовању програма.
Уколико нека од организација у области спорта не достави Спортском савезу општине

Пландиште свој предлог програма до 20. априла, оставиће им се у оправданим случајевима
накнадни рок до седам дана за достављање предлога, а ако ни тада предлог не буде достављен,
сматраће се да је та организација одустала од предлагања својих програма у текућој години.

Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок за предузимање утврђених радњи.
Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу овог правилника, објављују се на интернет сајту

општине Пландиште и Спортског савеза општине Пландиште.
У јавном позиву за достављање посебних програма наводе се битни услови и критеријуми

које треба да испуне предложени програми, а посебно: предмет јавног позива, висина средстава која
су на располагању за предмет јавног позива, крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена
средства, рок до кога морају бити поднети предлози програма, датум обавештавања носиоца
програма о одобреним програмима, место, време и лице код кога се може добити документација у
вези с јавним позивом.

Број посебних програма који могу бити поднети по јавном позиву и који могу бити одобрени
може бити у јавном позиву одређен на следећи начин: 1) дозвољава се подношење само једног
предлога програма од стране једног носиоца програма; 2) дозвољава се достава више предлога
програма истог носиоца програма, али се одобрава само један; 3) дозвољава се достављање више
предлога програма истог носиоца програма и више може бити одобрено, али се ово условљава тиме
да иста лица не могу бити ангажована на овим програмима (различити програмски тимови); 4)
дозвољава се да организација може бити партнер у већем броју програма, под условом да има
капацитет да учествује у тим програмима.

Општинско веће може да утврди у јавном позиву за достављање предлога посебних
програма пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.

Одлуком Општинског већа могу бити одређени и максимално дозвољени износи по програму
за поједине области општег интереса у области спорта. Уколико је таква одлука донета, максимално
дозвољени износ се наводи у јавном позиву и јавном обавештењу.

Одлука Општинског већа из става 8. овог члана објављује се на сајту општине Пландиште
пре почетка предлагања програма.

Спортски савез општине Пландиште може да од предлагача програма, за предлоге програма
код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре
достављања предлога општини Пландиште тражи додатно објашњење или кориговање програма од
подносиоца програма.
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Члан 22.

За оцену годишњих и посебних програма председник општине образује Стручну комисију (у
даљем тексту: Комисија).

Комисија има председника и шест чланова, од којих је један члан представник Спортског
савеза општине Пландиште.

Комисија из става 1. овог члана састоји се од лица која имају искуство у управљању
организацијама у области спорта и програмима у области спорта.

Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и овог
правилника и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма.

Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним
информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу,
тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно носиоца програма.

Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано стручно мишљење од
стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација.

На рад Комисије сходно се примењује пословник о раду Општинског већа.
Именованим члановима Комисије може се одлуком Општинског већа одредити накнада за

рад, закључењем уговора о делу.

Члан 23.

Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог

програма;
2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених

Законом и овим правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из

члана 137. став 1. Закона,  циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и
циљевима Програма развоја спорта у општини Пландиште;

4) вредновање квалитета предлога програма.
Приоритет при давању предлога Комисији за одобравање средстава имају програми који су

боље оцењени према критеријумима из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако Законом или овим
правилником није другачије одређено, и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из
буџета општине Пландиште постигну намеравани резултати.

При давању предлога за одобравање програма којим се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта, Комисија мора водити рачуна да приоритет имају програми који су
структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским
такмичењима, приоритет имају програми који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у
складу са Законом.

Члан 24.

Процена квалитета годишњих и посебних програма, укључујући и финансијски план
програма, биће спроведена у складу са критеријумима утврђеним овим правилником.

Процена квалитета програма обухвата два типа критеријума за евалуацију: критеријуме за
селекцију и критеријуме за доделу средстава.

Критеријуми за селекцију програма обухватају елементе којима се врши евалуација
финансијских и оперативних способности носиоца програма како би се обезбедило да има потребна
средства за сопствени рад током целокупног периода реализације програма и да поседује
професионалне способности, стручност и искуство потребне за успешну реализацију комплетног
програма, укључујући и партнере у реализацији програма.
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Критеријуми за селекцију годишњих програма обухватају и вредновање капацитета
организације у области спорта, носиоца програма, за дугорочно задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта и реализовање предложеног програма.

Критеријуми за одобравање средстава обухватају оне елементе утврђене овим правилником
који омогућавају да се квалитет поднетих програма процени на основу постављених програмских
циљева и приоритета, а сама средства одобре по основу активности које максимирају опште ефекте
реализације програма.

Члан 25.

Процена квалитета годишњих и посебних програма организација у области спорта, осим
годишњих програма категорисаних спортских организација, врши се према критеријумима из Табеле
вредновања квалитета годишњих и посебних програма, дате на Обрасцу 5 који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део, према критеријумима који су подељени на секције и
подсекције, с тим да свака подсекција има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше;
3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро.

Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета годишњег и посебног програма из
става 1. овог члана обухватају:

1) секција 1 – Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (подсекције: да ли
носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац
програма и партнери имају довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног
програма – имајући у виду тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма и
партнери имају довољне управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, опрему и
способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма
имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање) – максимално 20 бодова;

2) секција 2 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери програм
задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини
Пландиште, колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су везани за програм, да ли
су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да ли програм
поседује додатне квалитете) – максимално 25 бодова;

3) секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће,
практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план
програма, да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени,
да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма
добро одмерено, да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог
програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати) –
максимално 30 бодова;

4) секција 4 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом
имати конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су
очекивани резултати програма одрживи) – максимално 15 бодова;

5) секција 5 – Финансијски план и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос
између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак
неопходан за имплементацију програма) – максимално 10 бодова.

Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма се
искључује из евалуационог процеса.

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из
евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду имали више од 50 бодова биће узети у разматрање
приликом доделе средстава.

Сматра се да Спортски савез општине Пландиште и организације у области спорта са
седиштем на територији општине Пландиште које су од посебног значаја за општину Пландиште у
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складу са чланом 137. став 5. Закона испуњавају у потпуности критеријуме у вези са финансијским и
оперативним капацитетом из става 2. тачка 1) овог члана.

Члан 26.

Процена квалитета годишњих  програма категорисаних  спортских  организација врши се
према критеријумима из Табеле вредновања квалитета годишњих програма категорисаних
спортских организација, дате на Обрасцу 6 који је одштампан уз овај правилник  и чини његов
саставни део, према критеријумима  који су подељени на секције и подсекције, с тим да свака
подсекција има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 –
добро; 5 – веома добро, осим секције 1 која има бодове од 1 до 100, у зависности од броја бодова
који спортска организација има на основу свог рангирања.

Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета годишњег програма из става 1. овог
члана обухватају:

1. секција 1 – Ранг спортске организације према Категоризацији спортских органи- зација у
општини Пландиште – максимално 100 бодова;

2. секција 2 – Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (подсекције: да ли
носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац
програма и партнери имају довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног
програма – имајући у виду тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма и
партнери имају довољне управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, опрему и
способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма
имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање) – максимално 20 бодова;

3. секција 3 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери програм
задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини
Пландиште, колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су везани за програм, да ли
су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да ли програм
поседује додатне квалитете) – максимално 25 бодова;

4. секција 4 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће,
практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план
програма, да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени,
да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма
добро одмерено, да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог
програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати) –
максимално 30 бодова;

5. секција 5 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом
имати конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су
очекивани резултати програма одрживи) – максимално 15 бодова;

6. секција 6 – Финансијски план и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос између
процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак
неопходан за имплементацију програма) – максимално 10 бодова.

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма се
искључује из евалуационог процеса.

Ако је укупан збир у секцији 3, нижи од оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из
евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду имали више од 50 бодова у секцијама 2–6 биће узети у
разматрање приликом доделе средстава.

Сматра се да спортске организације са седиштем на територији општине Пландиште које су
од посебног значаја за општину Пландиште у складу са чланом 137. став 5. Закона испуњавају у
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потпуности критеријуме у вези са финансијским и оперативним капацитетом из става 2. тачка 2) овог
члана.

Члан 27.

Поступак одобравања програма који су примљени у предвиђеном року врши се у три фазе.
У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености услова и

критеријума у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адекватности предложеног
програма, утврђених Законом, овим правилником и јавним позивом када су у питању посебни
програми.

Прву фазу спроводи општина Пландиште.
У другој фази врши се вредновање квалитета програма према критеријумима утврђеним у

Табели вредновања из чл. 25. овог Правилника, и утврђује предлог Општинском већу за одобрење
програма.

Општинско веће доноси у другој фази одлуку о одбијању предлога програма, на предлог
Комисије, уколико је предлог програма искључен из евалуационог процеса у складу са чланом 25.
ст. 3. и 4. овог Правилника.

Другу фазу спроводи Комисија.
О раду Комисије води се записник, који потписују председник и чланови Комисије.
Ако је предложени програм прошао претходне две фазе, у трећој фази доноси се коначна

одлука о одобравању програма и одређењу висине средстава за реализацију програма.
У трећој фази Општинско веће одлучује, на основу предлога Комисије.
Непотпуни предлози програма не враћају се подносиоцу предлога.
Техничку и административну помоћ Комисији пружају овлашћена запослена лица у

Општинској управи.

Члан 28.

Вредновање квалитета програма спроводи се тако што сваки члан Комисије врши
оцењивање достављених програма према табелама вредновања, а укупан број бодова се утврђује
на основу просечних оцена у оквиру појединих секција, ако овим правилником није другачије
одређено.

Комисија може једногласном одлуком  одлучити да се оцењивање према табелама
вредновања квалитета програма врши гласањем чланова Комисије на седници Комисије.

Члан 29.

На основу извршених вредновања квалитета програма, Комисија утврђује прелиминарни
предлог за одобрење програма.

Комисија сваки предлог програма обележава и следећим коментарима: ,,Не захтева додатне
преговоре” или ,,Захтева додатне преговоре”. Уколико се прелиминарним предлогом за одобрење
програма предвиђају мања средства него што су финансијским планом предлога програма
предвиђена, програм се обавезно означава коментаром „Захтева додатне проговоре”.

У случају коментара да предлог програма захтева додатне преговоре, Комисија
установљава оквир за преговоре и води преговоре, с тим да се током преговора обавезно
дефинише и које ће се програмске активности реализовати, уколико програму треба да се одобре
мања средства од оних утврђених буџетом предлога програма.

Предност у преговорима даје се програмима који су према оцени Комисије бољег квалитета.
Резултат преговора може бити позитиван и негативан. Позитиван исход преговора не мора

да значи аутоматско одобравање средстава.
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Након завршених преговора, Комисија утврђује коначни предлог и доставља га Општинском
већу.

Члан 30.

Предлог да се програм не прихвати и не одобре средства Комисија даје у следећим
случајевима, водећи рачуна о укупно расположивим буџетским средствима за финансирање
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта:

1) програм није довољно релевантан са становишта остваривања циљева утврђених
Националном стратегијом развоја спорта или Програмом развоја спорта у општини Пландиште;

2) други програми су приоритетнији, у складу са чланом 138. став 7. Закона;
3) финансијске и оперативне могућности подносиоца програма нису довољне;
4) програм је лошијег квалитета, односно добио је мањи број бодова током процене

квалитета предлога програма у односу на одабране предлоге програма;
5) резултати преговора нису имали позитиван исход.
Непотпуни предлози програма се не враћају подносиоцу предлога.

Члан 31.

Уколико је предложени програм прошао претходне две фазе, у трећој фази доноси се
коначна одлука о одобравању или неодобравању програма и одређењу висине средстава за
реализацију програма.

Одлуке у трећој фази доноси Општинско веће, на основу предлога Комисије.
Одобравање предложених програма и средстава од стране Општинског већа заснива се на

значају реализације програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта,
конзистентности програма са циљевима Националне стратегије развоја спорта и Програма развоја
спорта у општине Пландиште квалитету програма, очекиваним резултатима реализације програма,
одрживости програма и рационалности, рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за финансирање програма у одређеној области потреба и
интереса грађана у области спорта у општине Пландиште.

О одобрењу годишњих и посебних програма Општинско веће одлучује појединачним
решењем.

Решења Општинског већа о одобрењу годишњег и посебног програма су коначна и против
њих се може водити управни спор.  Предмет управног спора не може бити, у складу са Законом,
износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма.

Члан 32.

Уколико је предложени програм прошао претходне две фазе, у трећој фази доноси се
коначна одлука о одобравању или неодобравању програма и одређењу висине средстава за
реализацију програма.

Одлуке у трећој фази доноси Општинско веће, на основу предлога Комисије. Одобравање
предложених  програма и средстава од стране Општинског већа заснива се на значају реализације
програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта, конзистентности
програма са циљевима Националне стратегије развоја спорта и Програма развоја спорта у општини
Пландиште, квалитету програма, очекиваним резултатима реализације програма, одрживости
програма и рационалности, рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских организација и
укупне суме предвиђене за финансирање програма у одређеној области потреба и интереса грађана
у области спорта у општини Пландиште.

О одобрењу годишњих и посебних програма Општинско веће одлучује појединачним
решењем.
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Решења Општинског већа о одобрењу годишњег и посебног програма су коначна и против
њих се може водити управни спор. Предмет управног спора не може бити, у складу са Законом,
износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма.

Члан 33.

Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, председник општине закључује
уговор о реализовању програма.

Председник општине закључује са носиоцем годишњег програма уговор за сваку од области
потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона за коју је поднет предлог програма.

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам
дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства од
средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре
закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином додељених средстава и одобреним активностима
на реализацији програма, и да достави Општинском већу допуну, односно измену предложеног
програма усаглашену са висином одобрених средстава.

Уговор о реализовању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Пландиште закључен супротно одредбама Закона и овог правилника ништав је, у
складу са чланом 138. став 9. Закона.

Уколико након прве половине трајања пројекта спортска организација изгуби статус ранга
такмичења или настану значајне промене у вези пројекта, обавезно се потписује анекс уговора у
складу са потребама спортске организације у нижем рангу такмичења.

Члан 34.

Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним квотама буџета општине Пландиште.

V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Члан 35.

Носиоци одобрених програма обавезни су да Општинском већу, на његов захтев, као и у
року који је предвиђен овим правилником и уговором о реализовању програма, а најмање једанпут
годишње, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова
програма и коришћењу средстава буџета општине Пландиште

Периодични извештај се подноси у року од 15 дана по истеку сваког квартала у току
реализације програма.

Општинско веће може затражити да се уз периодични извештај достави и целокупна
документација везана за извршена плаћања (изводи, рачуни и др.), а обавезно након прве половине
програма, након 30.јуна текуће године.

Наредна авансна уплата буџетских средстава неће се уплаћивати оним носиоцима програма
који не доставе периодични извештај.

Извештај о реализацији годишњег програма садржи извештај по свакој програмској целини и
по свакој области потреба и интереса грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона у којој
се програм реализује.

Носиоци одобреног програма у завршном извештају о реализацији програма врше и процену
постигнутих резултата са становишта постављених циљева (самоевалуација).
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Општинско веће може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано
раскинути уговор о реализовању програма ако носилац одобреног програма не достави извештај у
року предвиђеном уговором.

Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма
достави Општинском већу завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са фотокопијама
комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који је доводи у везу са
одређеном врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене сопственим печатом.

Извештај из става 8. овог члана подноси се на Обрасцу 7, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.

Извештај о реализацији програма изградње/опремања/одржавања спортских објеката
подноси се на Обрасцу 8, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Општинско веће веће разматра само оне извештаје о реализацији програма који су поднети
на прописаном обрасцу.

Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај мора да упућује на
ставку (део) извештаја на који се односи, односно документација која се односи на утрошак
средстава мора да упућује на конкретни трошак из финансијског плана програма.

Члан 36.

Општинско веће веће врши по завршетку програма  анализу реализације програма и
постизања планираних ефеката, с циљем да се утврди: да ли је програм спроведен ефикасно и
ефективно у односу на постављене индикаторе; да ли су постављени циљеви били релевантни; да
ли су постигнути очекивани резултати; да ли је остварен очекивани утицај; да ли су остварени
утицаји у складу са утрошком средстава; да ли је обезбеђена одрживост.

Општинско веће може ангажовати и одговарајуће стручњаке за спољну евалуацију
реализације одобрених програма.

Спортски савез општине Пландиште, као овлашћени предлагач годишњих програма,  дужан
је да, у складу са Законом и својим статутом, прати реализацију одобрених програма и да на крају
реализације програма подноси извештај Општинском већу о остваривању циљева и ефеката
програма, а ако се уочехим озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма, и пре тога.

Организације у области спорта, носиоци годишњих програма,  обавезни су да Спортском
савезу општине Пландиште, као предлагачу програма, пруже све потребне информације и омогуће
увид у сва документа и све активности везане за реализацију програма.

Члан 37.

Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска средства по некој од авансних уплата,
дужни су да у периодичном извештају образложе разлоге због којих та средства нису утрошена, и да
траже одобрење да се та средства пренесу у наредни период, уз подношење доказа да се средства
налазе на њиховом рачуну.

Носилац програма је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши повраћај
неутрошених средстава на крају године у буџет општине Пландиште.

Изузетно, Општинско веће може, уколико објективне потребе и околности то захтевају, да
одобри да се неутрошена средства на годишњем нивоу користе као авансне уплате за реализацију
активности из одобреног годишњег програма за наредну годину, за исте намене, с тим да се, по
истом основу, не захтевају додатна средства за програм у текућој години и водећи рачуна да су
авансне уплате нужне за несметану реализацију програма, као и да не угрожавају основни циљ
програма и не нарушавају наменско коришћење средстава.
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Члан 38.

Носиоци одобреног програма у року од 15 дана од дана усвајања завршног извештаја о
реализацији програма чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и
коришћења средстава и тај извештај достављају Општинском већу.

Извештај из става 1. овог члана објављује се и на интернет сајту носиоца програма и мора
бити доступан јавности током целе године.

На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма којима се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта мора бити истакнуто да се програм
финансира средствима из буџета општине Пландиште.

VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА

Члан 39.

Носилац програма води све потребне евиденције које омогућавају овлашћеним лицима
општине Пландиште спровођење контроле реализовања програма и утрошка средстава.

Носилац одобреног програма дужан је да чува евиденцију, односно документацију која се
односи на реализовање тог програма десет година од дана када је тај програм завршен, ако законом
није друкчије одређено.

Носилац програма је у обавези да овлашћеним лицима општине Пландиште омогући увид у
целокупну документацију и сва места везана за реализацију уговореног програма, и у поступку
контроле пружи им сва потребна обавештења.

Носилац програма је у обавези да омогући овлашћеним лицима општине Пландиште увид у
податке које воде трећа лица, а у вези су са коришћењем одобрених средстава и реализацијом
програма.

Члан 40.

Носилац одобреног програма коме су пренета средства дужан је да наменски користи
средства добијена из буџета општине Пландиште.

Средства добијена из буџета општине Пландиште за реализовање програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта морају се вратити, у целости или
делимично, даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од момента пријема, у случајевима
утврђеним у члану 133. ст. 1–3. Закона.

Реализовани трошкови су прихватљиви, ако већ нису финансирани из других јавних
прихода, да су директно повезани са одобреним програмом, да су настали након потписивања
уговора о реализацији програма, да су регистровани кроз одговарајућу књиговодствену
документацију, да се могу поткрепити оригиналном документацијом са јасно наведеним датумом и
износом и да се слажу са максималним вредностима одобрених трошкова у финансијском плану
програма.

Члан 41.

Измене у погледу одобрених средстава за реализацију програма, могу се извршити ако се:
1) не угрожава основни циљ програма;
2) средства компензују у оквиру одређене врсте трошка, као и између различитих врста

трошкова, обраћајући пажњу на то да варијација не сме да прелази 10% од првобитно одобрене
суме новца у оквиру сваке врсте трошка.
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У случајевима из става 1. овог члана, носилац програма може да током реализације
програма изврши измену финансијског плана програма и да о томе обавести Општинско веће.

У свим другим случајевима мора да се унапред поднесе писани захтев Општинском већу за
одобрење одступања, уз додатно објашњење, с тим да се такав захтев може поднети до 1.
децембра када су у питању годишњи програми, а за посебне програме у току реализације програма
или пре утврђеног крајњег рока за реализацију програма.

Члан 42.

Финансирање реализације програма може се обуставити ако носилац програма:
1) на захтев овлашћеног лица општине Пландиште, као и у роковима утврђеним уговором

о реализовању програма, није доставио извештај са потребном комплетном документацијом о
остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине;

2) употребљава средства ненаменски, у потпуности или делимично;
3) не поштује динамику реализовања програма или се не придржава прописаних или

уговорених мера које су утврђене у циљу обезбеђења реализације програма;
4) престане да испуњава услове који су на основу Закона и овог правилника потребни

за одобрење програма;
5) спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних

мера;
6) не достави Спортском савезу општине Пландиште, као овлашћеном предлагачу

годишњих програма, потребне информације, односно не омогући увид у документа и активности
везане за реализацију годишњег програма;

7) у другим случајевима очигледно не може да реализује програм у битном делу како је
планирано.

Носилац неће одговарати за кашњења или неизвршавање обавеза предвиђених уговором о
реализацији програма, када до неизвршења дође услед елементарних непогода, налога државних
органа, и других околности које су изван реалне контроле и нису последица грешке или немара
носиоца програма.

Члан 43.

Председник општине ставља на увид јавности, у складу са законом: извештај о поднетим
предлозима програма са траженим износом средстава, извештај о одобреним програмима са
износом одобрених средстава, годишњи извештај о реализовању свих одобрених програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у спорту.

Извештаји из става 1. овог члана обавезно се објављују на интернет страници општине
Пландиште.

Члан 44.

У складу са Законом, Општинско веће врши, по завршетку одобреног програма, анализу
реализације програма и постизања планираних ефеката и, у случају да оцени да планирани ефекти
нису постигнути у битном делу пропустом носиоца програма, затражиће од носиоца програма да
одржи скупштину, односно одговарајући орган, у року од 60 дана ради утврђења одговорности лица
која су реализовала програм и лица која су учествовала у доношењу одлука које су довеле до
непостизања планираних ефеката програма.

Носилац програма је дужан да обавести Општинско веће о датуму одржавања скупштине и
одлукама које су донете у погледу утврђивања одговорности, у складу са ставом 1. овог члана.
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VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И
ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 45.

У поступку одобравања програма, односно пројеката изградње, опремања и одржавања
спортских објеката, поред критеријума утврђених у члану 8. овог правилника, цени се испуњеност
следећих критеријума:

1) да за планиране активности постоји потребна документација, у складу са законом
којим се уређује планирање и изградња објеката;

2) да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;
3) да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за

обављање спортских делатности, у складу са Законом;
4) да је спортски објекат категорисан у складу са националном категоризацијом

спортских објеката;
5) да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у складу са

Законом;
6) да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња,

адаптација и санација);
7) да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортских објеката предвиђени

одговарајућом планском документацијом;
8) да је премер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског објекта

урађен и оверен од стране стручног лица;
9) да је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у јавној

својини;
10) да је спортски објекат у јавној својини (у целини или делимично);
11) да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова,

израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе;
12) да се изградња и одржавање и опремање спортског објекта у оквирима јавно-

приватног партнерства врши под условима и на начин утврђен законом којим је уређено јавно-
приватно партнерство;

13) да се уговором  регулишу сва својинска и имовинска питања у вези са изградњом и
одржавањем спортског објекта, у складу са законом којим је уређена јавна својина и другим
законима.

Члан 46.

Власник, односно корисник земљишта или спортског објекта подноси предлог пројекта
изградње, опремања  и одржавања спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно
спортског објекта.

Предлог пројекта изградње и капиталног одржавања  спортског објекта могу заједнички да
поднесе више овлашћених подносилаца, у случају сусвојине на земљишту или објекту.

Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са
њим чини функционалну техничко-технолошку целину.

Одржавање спортског објекта подразумева капитално одржавање у смислу извођења
радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

Предлог годишњег пројекта (програма) изградње, опремања  и одржавања спортског објекта
чине појединачни пројекти, који се, у складу са садржајем, групишу у посебне програме:

1) изградња спортских и рекреативних објеката;
2) капитално одржавање спортских и рекреативних објеката;
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3) изградња спортских објеката за потребе образовања;
4) капитално одржавање спортских објеката за потребе образовања;
5) изградња и прилагођавање спортских објеката за лица са посебним потребама и

инвалидитетом.

Члан 47.

Уз пројекат изградње и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација
којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према закону којим се уређује
област планирања и изградње, као и документација о спровођењу програма (предрачун радова;
власнички лист за земљиште и објекат; уговор о заједничком улагању; локацијска дозвола,
грађевинска дозвола или решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији
спортског објекта; главни пројекат према закону којим се уређује област планирања и изградње;
окончана или последња привремена ситуацију за извршене радове и извештај надзорног органа –
код фазне изградње; други докази).

Члан 48.

Годишњи пројекат изградње и инвестиционог одржавања спортских објеката извршава се
према динамици утврђеној програмским календаром у складу са Законом.

Члан 49.

Носилац пројекта образује, након обавештења о одобрењу програма, тим за спровођење
програма и одређује руководиоца и његове чланове.

Носилац пројекта, по извршеном техничком прегледу и извршеној записничкој примопредаји
и коначном обрачуну изведених радова, дужан је да обезбеди употребну дозволу.

VIII. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА
ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА

Члан 50.

Финансирање програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних спортиста,
посебно перспективних спортиста, врши се у складу са следећим критеријумима:

1) да је у питању спортиста аматер, у складу са Законом и спортским правилима;
2) да је спортиста држављанин Републике Србије;
3) да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 140. став 2. Закона;
4) да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије;
5) да се у текућој години бави спортским активностима у спортским организацијама у

општине Пландиште;
6) да испуњава обавезе према националној спортској репрезентацији у коју је позван;
7) да у текућој години има статус ученика и да је у претходној школској години остварио

минимално врлодобар успех – за спортисте узраста од 15 до 19 година;
8) да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у

складу са Законом;
9) да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту;
10) да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским

духом и фер плејом.
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Право на стипендију престаје спортисти престанком испуњавања услова из става 1. овог
члана, на основу одлуке Општинског већа.

Општинско веће посебном одлуком утврђује максимални број стипендија које могу добити
спортисти за спортско усавршавање исте спортске организације, у зависности од ранга спорта
утврђеног Националном категоризацијом спортова, и висину месечног износа стипендија у
зависности од категорије спортисте (заслужни спортиста, спортиста међународног разреда,
спортиста националног разреда, перспективни спортиста, други категорисани спортиста).

Са спортистом коме је одлуком Општинског већа додељена стипендија за спортско
усавршавање председник општине закључује уговор о одобравању стипендије, на основу кога се
спортисти месечно исплаћује стипендија и који обавезно садржи податке о новчаном износу месечне
стипендије, роковима исплате, року важења уговора и правима и обавезама спортисте.

IX. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И
НАГРАДЕ ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА

Члан 51.

Годишње спортско признање општине Пландиште додељује се у виду повеље и новчане
награде за:

1) освојену медаљу на великим међународним спортским такмичењима;
2) освојено национално, регионално или европско клупско првенство;
Годишње спортско признање из става 1. овог члана може се доделити спортској

организацији, спортисти или спортском стручњаку.
Општинско веће утврђује висину новчане награде из става 1. овог члана.
Општинско веће утврђује изглед повеље из става 1. овог члана.
У случају да спортска организација или спортиста, односно спортски стручњак у истој години

оствари више спортских резултата који представљају основ за добијање признања и награде из
става 1. овог члана, може се одобрити само једно признање и новчана награда за најбољи
(највреднији) спортски резултат остварен у претходној години.

Са спортском организацијом, спортским стручњаком или спортистом  из става 2. овог члана
председник закључује, на основу одлуке Општинског већа о додели спортског признања, уговор о
додели новчане награде.

X. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА
ОДОБРАВАЊА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 52.

У циљу рационалног и наменског коришћења спортских сала и спортских објеката у државној
својини чији је корисник општина Пландиште, односно који су у јавној својини општине Пландиште,
спортским организацијама се може одобрити њихово бесплатно коришћење за спортске активности,
односно доделити бесплатни термини за тренирање и обављање других спортских активности ако
су поред општих услова и критеријума утврђених овим правилником испуњени и следећи услови:

1) да је претежни део спортских активности тренирања везан за рад са децом и младим.
Општинско веће утврђује укупан број слободних бесплатних термина (у сатима) по

појединим спортским објектима, и о финансирању тих термина закључује уговор са организацијом у
области спорта која управља спортским објектима из става 1. овог члана.
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Спортска организација из става 1. овог члана обавезна је да сале и спортске објекте у којима
обавља спортске активности користи у складу са законом, пратећим подзаконским актима,
спортским правилима и уговором о реализацији програма.

XI. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА

ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

Члан 53.

Годишњи програм из члана 137. став 1. тачка 8) Закона може се одобрити само организацији
у области спорта која поред општих услова и критеријума утврђених овим правилником испуњава и
услов да је одлуком Општинског већа утврђена као организација у области спорта од посебног
значаја за општину Пландиште складу са ст. 2–7. овог члана.

Општинско веће својом одлуком, на предлог Председник општине, утврђује организације у
области спорта на територији општине Пландиште од посебног значаја за општину Пландиште.

Спортски савез општине Пландиште је као надлежни територијални спортски савез од
посебног значаја за општину Пландиште.

Општинско веће одлуку из става 2. овог члана доноси, у складу са чланом 137. став 1. тачка
8) Закона, у зависности од тога каква је унутрашња организованост организације, који је ранг
спортске гране према Националној категоризацији спортова, колики је број учлањених организација
и спортиста, каква је спортска традиција и спортски резултати организације, у којој мери се
унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења организација учествује, број екипа организације које
се такмиче у оквиру надлежног националног гранског спортског савеза (и мушкарци и жене, у свим
категоријама), чланства у надлежном националном спортском савезу, испуњености услова за
обављање спортских активности и делатности у складу са Законом, у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом, поседовање спортских објеката, као и према томе у којој мери
се делатност организације уклапа у приоритете утврђене Програмом развоја спорта у општини
Пландиште.

Предлог да се одређена организација у области спорта утврди за организацију од посебног
значаја за општину Пландиште може дати свака организација у области спорта са територије
општине Пландиште, уз подношење документације којом се доказује испуњеност критеријума из
става 4. овог члана.

При доношењу одлуке из става 2. овог члана Општинско веће води рачуна и о томе у којој
мери су активности организације у области спорта од значаја за реализацију Националне стратегије
развоја спорта и Програма развоја спорта у општини Пландиште.

Општинско веће пре доношења одлуке из става 2. овог члана прибавља мишљење
Спортског савеза општине Пландиште.

Општинско веће доноси одлуку да одређеној организацији престаје статус организације у
области спорта која је од посебног значаја за општину Пландиште када организација престане да
испуњава критеријуме из става 4. овог члана на основу којих је стекла тај статус.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.

Поступак одобрења програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта који је започет, а није окончан до дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се по
одредбама овог  правилника.
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Спортски савез општине Пландиште подноси извештај Општинском већу  о остваривању
циљева и ефеката годишњих програма чији је предлагач, почев од годишњих програма за 2017.
годину.

Члан 55.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе  општине Пландиште  од
13.03.2014. године.

Члан 56.

Овај Правилник ступа на снагу даном од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-5/2017-III
Дана: 30.01.2017. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста с.р.
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Образац 1

Република Србија
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА

У 20__. ГОДИНИ

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: ................................................................

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР
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ДЕО 1

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Пун назив

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

Факс

И-мејл

Интернет страна

Број текућег рачуна и назив банке

Број текућег рачуна за финансирање
годишњих програма и назив банке-трезор
Порески идентификациони број

Особа за контакт (име,
презиме,адреса,мејл, телефон
Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној
категоризацији  спортова
Орган код кога је организација
регистрована и регистарски број
Име и презиме, функција, датум избора и
дужина мандата лица овлашћеног за
заступање, адреса, мејл, телефон,
Име и презиме председника органа
управе организације, телефон
Укупан број чланова (по категоријама)
Број регистрованих и број
категорисаних(по категоријама)
спортиста
Број регистрованих жена спортиста
Број регистрованих и број категорисаних
(по категоријама) спортских стручњака
Укупан број запослених
Укупан број спортских организација
чланова организације (важи за савезе)
Датум одржавања последње Изборне
скупштине
Датум одржавања последње седнице
Скупштине
Укупни приходи у претходној години
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Укупни приходи у претходној години из
јавних прихода (сви извори), укључујући
и јавна предузећа и друге организације
којима је оснивач РС, АП и ЈЛС
Планирани приходи у текућој години
Да ли  постоје ограничења у коришћењу
имовине и обављању делатности (стечај,
ликвидација, забрана обављања
делатности)
Да ли организација има у току судске и
арбитражне спорове (које и вредност
спора)
Да ли је организација у последње две
године правноснажном одлуком кажњена
за прекршај или привредни преступ у
вези са својим финансијским
пословањем, коришћењем имовине, раду
са децом и спречавању негативних
појава у спорту
Да ли организација има блокаду рачуна,
пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања
Назив програма који је у претходној
години финансиран из јавних прихода,
број уговора, датум подношења
извештаја и да ли је реализација
програма позитивно оцењена
Број под којим је организација уписана у
матичној евиденцији и датум уписа
Број и датум решења спортског
инспектора о испуњености услова за
обављање спортских активности и
делатности
Да ли је организација члан гранског
националног савеза и назив савеза
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ДЕО 2

Програм у области:

1. Назив програма

2. Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује)

3. Средства из буџета општине

Укупни трошкови
програма

Средства буџета
општине

% укупних трошкова које
финансира општина

4. Кратак садржај (опис) програма – укратко представити:
(Код организације спортског такмичења од посебног значаја за општину навести опис
организационе шеме и начин непосредног управљања организацијом такмичења)

5. Опис активности програма:

6. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности):

7. Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама – улогама у програму; код
организације спортског такмичења од посебног значаја за општину: очекивани број
спортских организација и спортиста на такмичењу, број службених лица надлежног
спортског савеза)

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама)

7.4. Организације партнери (опис партнера) и разлози за предложену улогу сваког
партнера

8. Очекивани резултати програма:

8.1. Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма



Стр -69- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 4 30.01.2017.

8.2. Опис резултата – резултати (користи које настају као последица успешно изведених
активности); утицај на циљне групе; публикације и остали производи; могућност
понављања

9. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, укључујући и наменско
коришћење средстава, и вршити оцењивање реализације програма; хоће ли евалуација
бити унутрашња или спољна):

9.1. Како ће се пратити реализација програма?

9.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3. План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са
становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко
ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто пратити и
оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10. Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

10.1. Укупна вредног програма

10.2. Нефинансијско учешће носиоца програма
10.3. Финансијски план програма

Потребна средства за реализацију програма

ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства
Општина Пландиште
Друге јавне власти  (навести који)
Надлежни спортски савез
Сопствена средства
Спонзори (који)
Донатори (који)
Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ

Укупни трошкови за реализацију програма:

ВРСТА ТРОШКОВА ЈЕД.
МЕРЕ

БРОЈ
ЈЕД.

ЦЕНА по
јединици УКУПНО

Директни трошкови
1. трошкови путовања (превоз) за
спортисте и спортске стручњаке који
непосредно учествују у реализацији
програма
2. трошкови путовања (превоз) за
друга лица која  непосредно учествују
у реализацији програма
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3. трошкови куповине спортске опреме
(дресови, тренерке, торбе, лопте и др.)
и реквизита
4. трошкови куповине остале основне
опреме потребне за непосредну
реализацију програма (струњаче,
чамци, гимнастичке справе, кошеви,
голови и др.)
5. трошкови исхране
6. трошкови котизације за учешће на
такмичењу
7. трошкови изнајмљивања простора
8. трошкови изнајмљивања опреме и
реквизита
9. трошкови прилагођавања спортског
објекта захтевима одржавања
одређеног такмичења
10. хонорари лица која учествују у
реализацији програма
11. транспорт опреме и реквизита
12. осигурање врхунских спортиста и
спортских стручњака (члан 21. Закона
о спорту)
13. осигурање опреме потребне за
непосредну реализацију програма
14. осигурање учесника такмичења
15. финансијске услуге (банкарске и
књиговодствене)
16. визе
17. штампање публикација и
материјала
18. набавка средстава за опоравак
спортиста, преписана од стране
овлашћеног доктора
19. здравствени прегледи спортиста и
медицинска едукација
20. антидопинг контрола и едукација
21. спровођење екстерне ревизије
реализације програма
22. трошкови зараде лица запослених
на реализацији програма (бруто
зарада)
23.  спровођење јавних набавки
24. набавка стручне литературе и
компјутерских програма
25. школарине и стручно
оспособљавање, као и котизације за
учешће у стручном усавршавању
спортским стручњацима и
стручњацима у спорту
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26. чланске обавезе према
надлежном националном спортском
савезу
27. трошкови обезбеђења и лекарске
службе на такмичењу
28. набавка пехара, медаља, диплома
и сл.
29. дневнице спортиста и спортских
стручњака који учествују на
припремама, односно спортском
такмичењу
30. дневнице других лица која
учествују у реализацији програма
31. лекови, суплементи и медицинска
помагала
32. набавка канцеларијске опреме
(компјутер, телефон, штампач,
телевизор, пројектор и сл.) неопходне
за реализацију програма
33. набавка канцеларијског материјала
неопходног за реализацију програма
(оловке, папир и др.)
34. трошкови котизације за
организацију спортског такмичења
Укупни оправдани директни трошкови
Индиректни трошкови носиоца
програма (максимално 15% од
оправданих директних трошкова)
1. зараде запослених код носиоца
програма који не реализују непосредно
програмске активности
2. остали трошкови (трошкови
комуналних услуга, ПТТ трошкови,
интернет,  набавка канцеларијског
материјала и сл.)
Укупни индиректни трошкови
УКУПНО

НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће (допуштене) финансијске
трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови по врстама трошкова. Сваку врсту
трошкова треба поделити на подврсте (нпр. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), у зависности од природе трошка.
На пример: трошкове путовања разделити према виду превоза и да ли је у земљи или
иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији програма разделити према
називима радних места, односно улози у реализацији програма; набавку спортске опреме
разделити на врсту опреме (патике, дресови, шортсеви, тренерке, мајице, јакне, лопте, торбе)
итд. Финансијски план програма може бити приложен и као посебна ексел табела.

10.4. Динамички план коришћења средстава

10.5. Учешће на спортском такмичењу (рекапитулација трошкова)
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– Трошкови припрема за такмичење

– Трошкови учешћа на такмичењу

11. Како ће реализовање програма бити медијски подржано

12. Место такмичења у календару такмичења надлежног спортског савеза (код програма
организације спортског такмичења)

13. Посебне напомене:

ДЕО 3
ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

Носилац програма:

Бр. Врста прилога
Предлагач
програма

(означити X)
ЈЛС Напомене

1. пропратно писмо
2. копија решења о регистрацији

организације
3. примерак обрасца предлога

програма
4. Предлог програма у електрон.

формату
5. копија уговора о отварању

рачуна са банком
6. одлуке о суфинансирању

програма или потврда намере о
суфинансирању програма

7. копија статута
8. копија годишњег извештаја и

завршног рачуна за претходну
годину и финансијског плана за
текућу годину

10. изјава да не постоје препреке
из члана 118. став 5. и члана
133. став 5. Закона о спорту

11. календар такмичења
надлежног спортског савеза за
програм организације спортског
такмичења од значаја за
Општину

12. одлука надлежног органа
носиоца програма о
утврђивању предлога
годишњег програма

13. изјава о партнерству попуњена



Стр -73- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 4 30.01.2017.

и потписана од стране свих
партнера у програму

14. одлука Спортског савеза
општине Пландиште о
утврђивању предлога
годишњих програма

15. копија решења о додели ПИБ-а
(ако ПИБ није садржан у
решењу о регистрацији)

16 потврда надлежног
националног гранског спортског
савеза о чланству спортске
организације
Други прилози

1 анализе, студије,
2 прегледи података
3.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

_____________________________________________

ИЗЈАВА:

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Пландиште није у
обавези да одобри и финансира предложени програм.

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у овом
обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити, тачни и веродостојни.

3. Изјављујем да надлежни орган општине Пландиште може сматрати, у складу са Законом о
спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење
уговора у року од осам дана од дана позива или не извршимо тражена прецизирања и
интервенције у предлогу програма.

4. Изјављујемо да смо у обавези да се одазовемо потписивању анекса уговора уколико након
прве половине трајања пројекта изгубимо статус степена такмичења или настану значајне
промене у вези пројекта.

5. Изјављујем да смо упознати и сагласни да смо у обавези да поднесемо  периодични
финансијски извештај, а нарочито након прве половине реализације пројекта. Уколико
средства нису наменски трошена према програму уговор се једнострано раскида од стране
општине Пландиште.

Место и датум: _______________________________

М. П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

__________________________ __________________________________
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Образац 2

Република Србија
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА

У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

У 20___. ГОДИНИ

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: __________________

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР
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ДЕО 1

1.   ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Пун назив
Седиште и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни
телефон)НАПОМЕНА: Годишњи програм наведен у овом обрасцу подноси Спортски  савез општи-

не/града ________________, сходно члану 138. став 5. Закона о спорту.

2.   ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Пун назив
Скраћени назив
Седише и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Број тек. рачуна и назив и адреса банке
Порески идентификациони број
Матични број
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон)
Број под којим је спортски објекат уписан у Националну евиденцију спортских
објекатаКатегорија спортског објекта у Националној категоризацији спортских објеката
Стицање статуса спортског објекта од националног значаја
Година оснивања
Орган код кога је организација регистрована и регистарски број
Датум одржавања последње седнице Скупштине
Укупни приходи у претходној години
Планирани приходи у текућој години

Да ли постоје ограничења у коришћењу имовине и обављању делатности (стечај,
ликвидација, забрана обављања делатности)
Да ли организација има у току судске и арбитражне спорове (које и вредност
спора)Да ли је организација у последње две године правноснажном одлуком кажњена за
прекршај или привредни преступ везан за њену делатност
Да ли организација има блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања
Назив програма који је у претходној години финансиран из јавних прихода, датум
подношења извештаја и да ли је реализација програма позитивно оцењена
Руководилац програма (име, презиме, адреса, број телефона, мејл адреса)
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ДЕО 2

1.   Назив програма

2.   Врста програма  (изградња; одржавање – реконструкција, адаптација, санација; опремање)

3.   Износ који се потражује

Укупни
трошкови
програма

Износ који се
потражује од
Општине/града

% укупних трошкова
програма који се
тражи од
Општине/града

4.   Подаци о спортском објекту који се гради/одржава/опрема:

4.1.  Назив спортског објекта
4.2.  Локација – насеље, адреса, број катастарске парцеле и КО
4.3.  Врста спортског објекта (затворени спортски објекат, отворени спортски
објекат, јавни спортски објекат, школски спортски објекат)
4.4.  Површина спортског објекта (укупна и по деловима)
4.5.  Категорија спортског објекта према Нацоналној категоризацији спортских
објеката
4.6.  Имовинско-правни статус земљишта / спортског објекта (власник)
4.7.  Спортске и друге организације које користе спортски објекат
4.8.  Корисници спортског објекта (број спортиста  и број гледалаца, просечна година
старости спортиста корисника, број сати коришћења)
4.9.  Да ли спортски објекат испуњава прописане услове, у складу са Законом о спорту,
за обављање спортских активности и делатности на њему (ближе описати
испуњеност услова)?
4.10. Да ли је  спортски  објекат  уписан  у националну евиденцију  спортских објеката
код Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, у складу са Законом о
спорту?
4.11. Степен изграђености (%) – код објеката у изградњи
4.12. Да ли је урбанистичким  условима предвиђена могућност изградње спортског
објекта на наведеној локацији?

5.   Циљеви програма (кратак опис инвестиције/програма):

5.1.  Општи циљеви
5.2.  Посебни циљеви (сврха програма)

6.   Оправданост и очекивани резултати програма:

6.1.  Како се програм уклапа у потребе и интересе грађана у области спорта у
општини и основне циљеве и приоритете Програма развоја спорта
6.2.  Циљне групе и процењен број директних и индиректних корисника
6.3.  Каква је локална и регионална покривеност сличним спортским објектима
6.4.  Опис резултата – користи које настају као последица успешно изведених
активности; утицај на циљне групе
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6.5.  Организације које носилац програма намерава да укључи у реализацију програма

7.   Време реализације програма:

7.1.  Време (месец и година) почетка реализације
7.2.  Време завршетка реализације

8.   Подаци о типу/врсти радова (активности)
8.1.  Спецификација радова/активности

8.2.  Динамика радова (активности)

9.   Евалуација програма (како ће се пратити реализација  програма,  укључујући и наменско
коришћење  средстава,  и вршити оцењивање реализације програма; хоће ли евалуација бити
унутрашња или спољна):

9.1.  Како ће се пратити реализација програма?
9.2.  Како ће се пратити наменско коришћење средстава?
9.3.  План евалуације – Које ће се процедуре за процену успешности програма ко-
ристити (са становишта  ефикасности, успешности, утицаја, релеванности и
одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује  и како, који су
индикатори успешности реализације циљева?

10. Одрживост програма
10.1. Финансијски аспекти – како ће се објекат  финансирати   по завршетку
програма?
10.2. Коме ће припадати  „власништво“ над резултатима програма?
10.3. На који начин ће се управљати (укључујући и одржавање) изграђеним спорт
ским објектом?
10.4. Анализа потенцијалних ризика и препрека за реализацију програма и начини
реакције на њих

11. Буџет програма – план финансирања и трошкови (врста трошкова и висина
потребних средстава):

11.1. Укупна вредност програма
11.2. Износ до сада уложених средстава (из претходних година – код програма који је
започет ранијих година)
11.3. Износ средстава за завршетак целокупног програма
11.4. Нефинансијско учешће
11.5. Буџет програма (план финансирања)

Потребна средства за реализацију програма:

ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА Висина планираних средстава
Општина Пландиште
Друге јавне власти (навести које)

Тип рада – назив Планирани износ средстава за
извођење радова (активности)1.

2.
3.
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Сопствена средства
Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ

Трошкови реализације програма (бруто):

ВРСТА ТРОШКОВА ЈЕД. МЕРЕ БРОЈ ЈЕД. ЦЕНА по
јединици

УКУПНО
Директни трошкови – спецификација
потребних радова
1.
2.
3.

Укупни оправдани директни
трошковиИндиректни трошкови носиоца
програма (максимално 15% од
укупне вредности програма)
1. Зараде запослених
2. Остали трошкови
Укупни оправдани индиректни
трошковиУКУПНО

11.6. Временски план употребе средстава
11.7. Колико је укупно уложено у последњих пет година и из којих извора?

12. Информације о јавним набавкама које су потребне за спровођење програма

13. Да ли за планиране активности постоји потребна документацију у складу са
законом којим се уређују планирање и изградња објеката (власнички лист,
употребна дозвола за постојећи спортски објекат, локацијска дозвола, главни
пројекат, грађевинска дозвола, решење којим се одобрава извођење радова на
адаптацији или санацији – година издавања, односно прибављања)?

14. Степен спремности програма

15. Подаци о опреми која се набавља (код програма опремања спортског објекта)

16. На који начин ће се у јавности промовисати програм и општина Пландиште као
давалац средстава

17. Посебне напомене
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ДЕО 3

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

Носилац програма:

Бр. Обавезни прилози
(у зависности од природе програма)

подносилац
(означити

X)
Општина

Пландиште
Напомен

е
1. пропратно писмо
2. копија решења о регистрацији организације
3. три примерка обрасца предлога програма

4. це-де/флеш са предлогом програма
5. изјава да не постоје препреке из члана 119. став 6. и

члана 133. став 4. Закона о спорту

6. одлука надлежног органа носиоца програма о
подношењу предлога програма

7. изјава о партнерству попуњена и потписана од стране
свих партнера у програму

8. власнички лист за земљиште и објекат

9. уговор о заједничком улагању
10. локацијска дозвола

11. грађевинска дозвола или решење којим се одобрава
извођење радова на адаптацији или санацији спортског
објекта

12. главни пројекат према закону код изградње
објеката13. окончана или последња привремена ситуација за
извршене радове

14. извештај надзорног органа – код фазне изградње

15. изјава да су обезбеђена финансијска средства за
израду и контролу техничке документације,
ангажовање стручног надзора, технички преглед и
прибављање употребне дозволе, укњижбе и сл.

16. Предрачун радова

Необавезни прилози
1. Писмо препоруке

Напомена:  У прилогу  мора бити приложена сва документација којом се доказује испуњеност
прописаних услова и критеријума за финансирање програма (предрачун радова; власнички лист
за земљиште и објекат; уговор о заједничком улагању; решење о  регистрацији;  изјава о
непостојању  законских препрека за добијање програма; локацијска  дозвола, грађевинска дозвола
или решење којим се одобрава  извођење радова на адаптацији или санацији спортског објекта;
главни пројекат према закону код изградње објеката; окончана или последња привремена
ситуација за извршене радове и извештај надзорног органа – код фазне изградње; други докази).
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ДЕО 4

УПУТСТВА:

• Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније
информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање,
финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице овлашћено за
заступање организације.

• Предлог програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта подноси власник
земљишта или спортског објекта, уз сагласност власника земљишта, односно спортског
објекта (члан 116. став 5. Закона о спорту).

• За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати
спровођење јавне набавке у складу са законом.

• Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на
подтрошкове, према врсти, са међузбиром.

• Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати у односу на
већ унет текст у обрасцу (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). Програм треба
написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања
– ништа се не „подразумева“.

• Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одсту- пање је
болд или италик, ако се нађе за потребно.

•   Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА:

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско веће није у обавези да одобри и
финансира предложени програм.

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у овом
обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити и веродостојни.

3. Изјављујем да Општинско веће може сматрати, у складу са Законом о спорту, да је предлог
програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење уговора у року од осам
дана од дана позива или не извршимо тражена пре- цизирања и интервенције  у предлогу
програма.

Место и датум: _______________________________

М. П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ЗАСТУПАЊЕ ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
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Образац број 3

Република Србија
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СПОРТА

КРОЗ ДАВАЊЕ СТИПЕНДИЈА И НОВЧАНИХ НАГРАДА
У 20___. ГОДИНИ

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:______________________

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР
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ДЕО 1

1.   ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Пун назив
Седиште и адреса
Број телефона

Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни
телефон)

НАПОМЕНА: Годишње програме  наведене  у овом обрасцу подноси  Спортски  савез
општине Пландиште ________________, сходно члану 138. став 5. Закона о спорту.

2.   ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Пун назив
Скраћени назив
Седише и адреса

Број телефона

Факс

И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Број жиро рачуна и назив и адреса банке
Порески идентификациони број

Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни
телефон)
Грана/област спорта

Категорија спорта у Националној категоризацији спортова
Ранг надлежног националног гранског спортског савеза

Ранг спортске организације према Категоризацији спортских
организација у општини Пландиште
Орган код кога је организација регистрована и регистарски број

Заступник организације
Руководилац програма
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ДЕО 2

Области потреба и интереса грађана у области спорта утврђене чланом 137. став 1. Закона
о спорту на коју се годишњи програм односи (заокружити):

1) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перс-
пективних спортиста – члан 137. став 1. тачка 10) ЗС;

2) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта – члан
137. став 1. тачка 16) ЗС.

1.   Назив програма

2.   Износ који се потражује

3. Учесници у реализацији програма (лица којима се дају стипендије и новчане на- граде):
3.1.  За доделу стипендија категорисаном, посебно перспективним спортистима
(навести за сваког спортисту):

3.1.1. Име и презиме:
3.1.2. Датум и место рођења:
3.1.3. ЈМБГ:
3.1.4. Место станивања и адреса:
3.1.5. Број телефона:
3.1.6. Категорија по Националној категоризацији спортиста:
3.1.7. Спортска организација за коју наступа:

3.2.  За доделу новчане награде за постигнуте спортске резултате:
3.2.1. Име и презиме:
3.2.2. Датум и место рођења:
3.2.3. ЈМБГ:
3.2.4. Место станивања и адреса:
3.2.5. Број телефона:
3.2.6. Назив такмичења на коме је освојена медаља или титула:
3.2.7. Постигнути спортски резултат:

3.3.  За доделу признања и награде спортској организацији:
3.3.1. Назив:
3.3.2. Седиште и адреса:
3.3.3. Постигнути спортски резултат:

4.   Образложење основа за доделу стипендије и новчане награде

5.   Финансијски план програма – трошкови (врста трошкова и висина потребних средстава):

6.   Како ће реализовање програма бити медијски подржано:

7.   Посебне напомене:
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ДЕО 3

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

Носилац програма:

Бр. Обавезни прилози подносилац
(означити X)

ОПШТИНА
ПЛАНДИШТЕ

Напомене
1. пропратно писмо
2. копија решења о регистрацији

организације3. три примерка обрасца предлога програма

4. це-де/флеш са предлогом програма
5. одлука надлежног органа носиоца

програма о подношењу предлога програма
6. одлука о категоризацији спортисте
7. званични билтен са такмичења на коме су

постигнути резултати
8. потврда надлежног националног гранског

спортског савеза о постигнутом спортском
резултату

9. копија уговора о отварању рачуна са
банком10. копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ
није садржан у копији решења о
регистрацији организације)

11. изјава да не постоје препреке из члана
118. ст. 4. и 5. и члана 133. став 5. Закона о
спорту12. доказ о успеху у школи у претходној
школској години

13. оригинално уверење о држављанству
14. копија акта којим је утврђена здравствена

способност спортисте, у складу са Законом
о спорту (стипендије)
Необавезни прилози

1.
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ДЕО 4

УПУТСТВА:

• Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније
информације о организацији и предложеном програму. Пропратно писмо потписује лице
овлашћено за заступање организације.
•  Део 2. обрасца се попуњава у зависности од природе, врсте и садржине програма.
• Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати у односу
на већ унет текст у обрасцу (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). Програм
треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не
„подразумева“.
• Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је
болд или италик, ако се нађе за потребно.
•   Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА:

1.   Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско веће није у обавези да одобри и
финансира предложени програм.
2.   Изјављујем, под материјалном и кривичном  одговорношћу, да су подаци наведени у
овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити и веродостојни.
3.   Изјављујем да Општинско веће може сматрати, у складу са Законом о спорту, да је
предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана позива или не извршимо тражена пре- цизирања и интервенције  у
предлогу програма.

Место и датум: _______________________________

М. П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
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Образац 4

Република Србија
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДЛОГ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА
КОЈИМ СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА

У 20___. ГОДИНИ

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:__________________

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР
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ДЕО 1

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ  НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Пун назив
Скраћени назив
Седиште и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Број жиро рачуна и назив и адреса банке
Порески идентификациони број
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон)
Грана/област спорта
Правни статус
Категорија спорта у Националној категоризацији спортова
Ранг спортске организације према Категоризацији спортских организација у
општини/граду
Година оснивања
Орган код кога је организација регистрована и регистарски број
Име и презиме, функција, датум избора и дужина мандата лица овлашћеног
за заступање, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон
Име и презиме председника органа управе организације, адреса, мејл и
телефон
Чланство у надлежном националном спортском савезу
Број регистрованих и број категорисаних (по категоријама) спортиста
Број регистрованих и број категорисаних (по категоријама) спортских
стручњака
Укупан број запослених
Број непосредних и посредних чланова организације
Датум одржавања последње Изборне скупштине
Датум одржавања последње седнице Скупштине
Укупни приходи у претходној години
Планирани приходи у текућој години
Да ли постоје ограничења у коришћењу имовине и обављању делатности
(стечај, ликвидација, забрана обављања делатности)

Да ли организација има у току судске и арбитражне спорове (које и
вредност спора)
Да ли је организација у последње две године правноснажном  одлуком
кажњена за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским
пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем
негативних појава у спорту
Да ли организација има блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања
Назив програма који је у претходној години финансиран из јавних прихода,
датум подношења извештаја и да ли је реализација програма позитивно
оцењена
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ДЕО 2

Област потреба и интереса грађана на коју се посебни програм односи (заокружити):
1.   обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој тален- тованих
спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима – члан 137. став 1. тачка 4) Закона о
спорту;

2. унапређење  заштите здравља спортиста и  обезбеђивање  адекватног спорт- ско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидо- пинг образовање – члан 137. став 1.
тачка 9) Закона о спорту;

3.   спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање
спортских резултата и др.) – члан 137. став 1. тачка 11) Закон о спорту;

4.   рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у држав- ној својини чији
је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне
самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта – члан 137. став 1. тачка 15) Закон о спорту.

1.   Назив програма
2.   Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује)
3.    Средства из буџета општине Пландиште

Укупни трошкови
програма

Средства општине
Пландиште

% укупних трошкова које
финансира општина

Пландиште

4.   Кратак садржај (опис) програма (највише једна страна) – укратко представити: дужину трајања
програма,  циљеве, партнере, циљне групе, крајње кориснике, резултате, основне активности:

5.   Циљеви програма (на максимално једној страни формулисати опште и посебне циљеве):
5.1.  Општи циљеви
5.2.  Посебни циљеви (сврха програма)

6.   Оправданост програма:
6.1.  Како се  програм  уклапа у  основне  циљеве  и  приоритете  Националне стратегије

развоја спорта и Програм развоја спорта у општини
6.2.  Проблеми и могуће препреке за реализацију програма
6.3.  Циљне групе и процењен број директних и индиректних корисника
6.4.  Разлози за одабир циљних група и активности
6.5.  Повезаност програма са циљним групама
6.6.  Критеријуми за одабир спортиста који учествују у реализацији програма

организовања спортског кампа

7.   Детаљан  опис активности којима ће се програм реализовати – означење и опис самосталних
програмских целина и активности;  навести хронолошки све активности које ће се реализовати у
оквиру програма и сваку описати са једним или два пасуса у којима ће се навести подактивности,
које ће циљне групе бити обухваћене, како ће се реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера
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8.   Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности):
8.1.  Време
8.2.  Време почетка реализације
8.3.  Време завршетка реализације
8.4.  Активности/програмске целине по месецима

НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Учесник

(означавање се врши са XX)

9.   Учесници у реализацији  програма:
9.1.  Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)
9.2.  Број учесника (укупан број и број по категоријама – улогама у програму)
9.3.  Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама и уз кратак опис улоге

сваког члана тима)
9.4.  Организације партнери (опис партнера) и разлози за предложену улогу сваког

партнера

10. Капацитет носиоца програма за управљање и реализацију програма:
10.1. Искуства носиоца програма у сличним програмима и активностима
10.2. Ресурси (људски и материјални)

11. Средства за реализацију програма (опрема и други капацитети) – која је опрема потребна за
реализацију програма и који су то капацитети којима носилац про- грама већ располаже

12. Очекивани резултати програма:
12.1.  Опис опште  сврхе која се жели постићи реализацијом програма (максимално једна

страна)
12.2. Опис резултата (максимално четири стране) – користи које настају као последица

успешно изведених активности; утицај на циљне групе; публика- ције и остали производи;
могућност понављања и др.

13. Да ли је програм повезан са претходно реализованим програмима (уколико по- стоји таква веза и
на који начин)?

14. Евалуација програма (како ће се пратити реализација  програма,  укључујући и наменско
коришћење  средстава,  и вршити оцењивање реализације програма; хоће ли евалуација бити
унутрашња или спољна):

14.1. Како ће се пратити реализација програма?
14.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава?
14.3. План евалуације – које ће се процедуре  за процену успешности програма кори-

стити (са становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко
ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се прати- ти и оцењивати и како, који су
индикатори успешности реализације програма?
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15. Одрживост програма
15.1. Финансијски аспекти – како ће активности бити финансиране по завршетку

програма?
15.2. Како ће бити настављене исте или сличне активности?
15.3. Да ли ће структуре које ће омогућити наставак активности бити присутне до

краја програма?
15.4. Коме ће припадати  „власништво“ над резултатима програма?
15.5. Какав ће утицај активности имати на структурном нивоу?
15.6. Анализа потенцијалних ризика и начини реакције на њих
15.7. Опис предуслова и претпоставки за реализацију програма

16. Финансијски план програма, по врстама извора средстава и врстама трошкова:
16.1. Укупна вредност програма:
16.2. Нефинансијско учешће носиоца програма:
16.3. Финансијски план програма

План финансирања програма:
ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства

Општина Пландиште
Друге јавне власти (навести које)
Надлежни спортски савез
Сопствена средства за реализацију програма
Спонзори (који)
Донатори (који)
Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ

Укупни трошкови за финансирање реализације програма:

ВРСТА ТРОШКОВА ЈЕД.
МЕРЕ

БРОЈ
ЈЕД.

ЦЕНА по
јединици УКУПНО

Директни трошкови
1. трошкови путовања и дневнице за
лица која непосредно учествују у
реализацији  програма
2. трошкови куповине опреме и
реквизита3. трошкови смештаја и исхране
4. трошкови котизације за учешће
5. трошкови изнајмљивања простора,
опреме и реквизита
6. хонорари лица која учествују у
реализацији програма
7. транспорт опреме и реквизита
8. осигурање (путно осигурање и
осигурање од повреда)
9. финансијске услуге (банкарске и
књиговодствене)
10. визе
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11. ширење информација и
комуникације (маркетинг); набавка
пропагандног материјала
12. превод докумената
13. штампање публикација и
материјала
14. антидопинг едукација
15. ревизије реализације програма
16. трошкови зараде привремено
запослених стручних лица на
реализацији програма (бруто зарада)

17. спровођење јавних набавки
18. набавка стручне литературе и
компјутерских програма
Укупни оправдани директни трошкови

Индиректни трошкови (максимално
15% од оправданих директних
трошкова)
Остали трошкови (трошкови
комуналних услуга, ПТТ трошкови,
интернет, набавка канцеларијског
материјала и сл.)

Укупни оправдани индиректни
трошковиУКУПНО

НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће (допуштене) финансијске
трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови по врстама трошкова. Сваку врсту
трошкова треба поделити на подврсте (нпр. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), у зависности од природе трошка. На
пример: трошкове путовања разделити према виду превоза и да ли је у земљи или иностранству;
бруто зараде лица запослених на реализацији програма разделити према називима рад- них места,
односно улози у реализацији програма; хонораре учесника у реализацији програма разделити према
програмским целинама у којима су ангажовани, односно улози у реализацији програма итд. Буџет
програма може бити приложен и као посебна ексел табела.

16.4. Динамички план коришћења средстава:

17. Како ће реализовање програма бити медијски подржано:

18. Други поднети предлози за финансирање различитих програма носиоца програма из јавних
прихода и средстава међународних (владиних и невладиних) организација:

19. Програми носиоца програма који су у последње три године финансирани из јавних прихода и
средстава међународних организација (назив и висина средстава):

20. Посебне напомене:
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ДЕО 3

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

Носилац програма:

Бр. Врста прилога (обавезних)
Предлагач
програма

(означити X)
Општина

Пландиште Напомене

1. пропратно писмо
2. копија решења о регистрацији

организације3. три примерка обрасца предлога
програма4. це-де/флеш са предлогом програма

5. копија уговора са банком о отварању
рачуна

6. одлуке о суфинансирању програма или
потврда намере о суфинансирању
програма

7. копија статута
8. копија годишњег извештаја и завршног

рачуна за претходну годину и
финансијског плана за текућу годину

9. писмо о намерама од издавача или
медијских кућа уколико је програмом
предвиђено бесплатно штампање или
објављивање одређених промотивних
материјала

10. изјава да не постоје препреке из члана
118. ст. 4. и 5. и члана 133. став 5.
Закона о спорту

11. одлука надлежног органа носиоца
програма о подношењу предлога
програма

12. позивно писмо за учешће на
конференцији, семинару и сл.

13. изјава о партнерству попуњена и
потписана од стране свих партнера у
програму

14. копија решења о додели ПИБ-а (ако
ПИБ није садржан у решењу о
регистрацији)
Други прилози

1. материјали који илуструју рад
организације (ре ференце)

2. писмо препоруке
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ДЕО 4

УПУТСТВА:

• При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да
испуњава услове и критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени гласник  РС”, број 10/16) и
услове и критеријуме из Правилника о финансирању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и Правилника о финансирању програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Пландиште .
• Предлог програма  треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најоснов- није
информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски
износ тражених  средстава). Пропратно  писмо потписује лице овлашћено за заступање
организације.
• За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати
спровођење јавне набавке у складу са законом.
• За сваку област потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и
15) Закона о спорту подноси се посебан програм, односно за сваки програм из раз- личите области
потреба и интереса грађана мора се сачинити посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2. тачка 7.
(детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине,
укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са спортом
деце.
• Надлежни национални спортски савези подносе предлоге посебних програма ис- кључиво уз
предлоге годишњих програма.
• Трошкови  реализације програма морају бити у оквиру сваке врсте трошкова раздвојени на
подврсте трошкова,  према врсти са међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у
земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству,
1.3. дневнице у земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).
• Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати у односу на
већ унет текст у обрасцу (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). Програм треба написати
тако што се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева”.
• Образац треба попунити фонтом ариел 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је
болд или италик, ако се нађе за потребно.
•           Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА:
1.   Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско веће није у обавези да одобри и
финансира предложени програм.
2.   Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у овом
обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити, тачни и веродостојни.
3.   Изјављујем да Општинско веће може сматрати, у складу са Законом о спорту, да је предлог
програма  повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење уговора у року од осам дана од
дана позива или не извршимо тражена прецизирања и интервенције у предлогу програма.

Место и датум: _______________________________

М. П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
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12.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014
- др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),
члана 38. Закона о удружењима (51/2009 и 99/2011-др.закони), члана 64. и 120.  Статута општине
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број  16/2008, 17/2012 и 3/2015),  и члана 6. Одлуке о
буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 28/2016), а у
складу са Обавезним садржајем смерница за предлагаче програма/пројеката („Службени лист
општине Пландиште“, број 1/2017),  Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној  дана
30.01.2017. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ

СПОРТА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Утврђује се да ће се за потребе општине Пландиште у 2017. години финансирати програми и
пројекти у области спорта који обухвата  сваки облик организованог и неорганизованог  обављања
спортских активности  и спортских делатности  у циљу задовољавања потреба  грађана/ки општине
Пландиште  за стваралаштвом, афирмацијом, физичким вежбањем и такмичењим са другима.

Члан 2.

Средства за финансирање програма и пројеката из области спорта планирана су у буџету
општине Пландиште за 2017. годину у оквиру  Програма 14 Развој спорта и омладине , ПА 0001-
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима  раздео 1 глава 1.01
програмска класификација 1301-0001 функција 810 позиција 139 економска класификација 481911– у
износу од 8.000.000,00 динара.

Члан 3.

У циљу реализације овог закључка  образоваће се Комисија  за спровођење јавног конкурса.

Члан 4.

Обавезује се Комисија да спроведе поступак јавног конкурса  у року од 7 дана од дана
доношења овог закључка.
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Члан 5.

Закључак објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

Члан 6.

Закључак доставити члановима Комисије, Одељењу за привреду, локално-економски развој,
финансије и буџет и локалну пореску администрацију финансије и  Одељењу за друштвене
делатности и послове органа општине  и архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-12/2017-III
Дана: 30.01.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста с.р.
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13.

На основу члана 64. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће  општине Пландиште, на седници
одржаној 30.01.2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања општине Пландиште за 2017. годину.

Члан 2.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине да именује радну групу за имплементацију Локалног
акционог плана запошљавања општине Пландиште за 2017. годину.

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 10-2/2017-III
Дана: 30.01.2017. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста с.р.



Стр -97- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 4 30.01.2017.

14.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

за 2017. годину

Пландиште, јануар 2017. године
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Локалним акционим планом запошљавања Општине Пландиште за 2017. годину (у даљем
тексту ЛАПЗ), као основним инструментом за спровођење активне политикe запошљавања у 2017.
години у општини Пландиште, утврђују се приоритети и мере за унапређење запослености и
смањење незапослености. Правни основ за доношење ЛАПЗ је члан 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, брoj 36/09, 88/10 и
38/15), којим је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу
Локалног савета за запошљавање, усвојити ЛАПЗ.

У складу са одредбом 41. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, ЛАПЗ је у сагласности са Националним акционим планом за запошљавање за
2017. годину („Службени гласник РС”, брoj 92/2016).

ЛАПЗ општине Пландиште за 2017. годину рађен је у складу са Националним акционим
планом за запошљавање за 2017. годину.

Чланом IV тачка 9. Националног аквционог плна за запошљавање за 2017.
предвиђено је „Суфинансирање програма или мера акт ивне полит ике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања средст вима из републичког
буџет а (по захт еву т ерит оријалне аут ономије или јединице локалне самоуправе):

Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, може до 31. јануара 2017.
године, преко НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за
учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ.

Узимајући у обзир мишљења филијала на поднет е захт еве јединица локалне
самоуправе, НСЗ дост авља минист арст ву предлог за учешће у финансирању програма
или мера акт ивне полит ике запошљавања, у року од 30 дана од дана ист ека рока за
подношење захт ева.

У 2017. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања, и то:

1. Програм јавних радова - у програм јавних радова могу се укључит и незапослена
лица из свих кат егорија т еж е запошљивих, у складу са ст ањем и пот ребама локалног
т рж ишт а рада ут врђеним у ЛАПЗ;

2. Програм ст ручне праксе - у програм ст ручне праксе могу се укључит и
незапослена лица без обзира на године ст арост и, у складу са ст ањем и пот ребама
локалног т рж ишт а рада ут врђеним у ЛАПЗ;

3. Програм ст ицања практ ичних знања за неквалификована лица;
4. Субвенција за самозапошљавање - одобрава се ради оснивања радње, задруге или

другог облика предузет ништ ва као и за оснивање привредног друшт ва уколико оснивач
заснива у њему радни однос, у делат ност има дефинисаним у складу са пот ребама
локалног економског развоја у ЛАПЗ;

5. Субвенција за запошљавање незапослених лица из кат егорија т еж е запошљивих
- мож е се доделит и за запошљавање незапослених лица из једне или више кат егорија
т еж е запошљивих, и т о: млади до 30 година ст арост и, ст арији од 50 година, вишкови
запослених, Роми, особе са инвалидит ет ом, радно способни корисници новчане социјалне
помоћи, млади до 30 година ст арост и са ст ат усом деце палих бораца, млади до 30
година ст арост и који су имали/имају ст ат ус дет ет а без родит ељског ст арања, ж рт ве
т рговине људима и ж рт ве породичног насиља, а које су ут врђене у складу са ст ањем и
пот ребама локалног т рж ишт а и наведене у ЛАПЗ.

Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике
запошљавања из републичког буџета је да аутономна покрајина, односно јединица локалне
самоуправе има:

1) формиран локални савет  за запошљавање;
2) усвојен ЛАПЗ;
3) усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ;
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4) обезбеђено више од половине пот ребних средст ава за финансирање одређеног
програма или мере. Изузет но, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе,
минист ар надлеж ан за послове запошљавања, у складу са чланом 60. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапосленост и („Служ бени гласник РС” , бр. 36/09,
88/10 и 38/15) мож е одобрит и учешће у финансирању и када је обезбеђено мање од
половине пот ребних средст ава.

Критеријуми на основу којих се одобрава висина износа средстава по захтеву јединице
локалне самоуправе за учешће у финансирању програма или мера су:

1) ст епен развијеност и јединице локалне самоуправе;
2) припадност  јединице локалне самоуправе групи III и IV ст епена развијеност и и

посебно деваст ирана подручја, ут врђени у складу са посебним прописом Владе);
3) формиран локални савет  за подручје више јединица локалних самоуправа и

усвојен заједнички план запошљавања за подручје т их јединица локалних самоуправа.
Критеријуми из тач. 2) и 3) примењују се на начин да имају предност, у случају да јединице

локалне самоуправе потражују већи износ средстава из буџета Републике Србије од
расположивих средстава за конкретан програм или меру.

По истеку рока за подношење захтева, НСЗ проверава испуњеност услова за
финансирање програма или мера активне политике запошљавања, припрема мишљење о сваком
појединачном ЛАПЗ (усклађеност са циљевима локалног економског развоја и индикаторима на
локалном тржишту рада) и даје предлог за учешће у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања на основу критеријума и расположивих средстава у републичком буџету.

НСЗ доставља министарству предлог за учешће у финансирању програма или мера
активне политике запошљавања у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева,
на основу кога министар надлежан за послове запошљавања доноси одлуку.

НСЗ и јединице локалне самоуправе обухваћене одлуком закључују споразуме о начину и
поступку реализације програма или мера активне политике запошљавања, као и другим
питањима од значаја за спровођење ове одлуке.

Јединице локалне самоуправе могу, у складу са потребама локалног тржишта рада,
креирати нове програме или мере активне политике запошљавања, утврдити их у ЛАПЗ и
финансирати их у целости из средстава буџета аутономне покрајине и/или буџета јединица
локалне самоуправе. У реализацији програма или мера активне политике запошљавања које се
финансирају из буџета аутономне покрајине и/или буџета јединица локалне самоуправе у
целости, НСЗ пружа стручну и техничку подршку.“

ЛАПЗ садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Службени гласник РС”, брoj 36/2009, 88/2010 и 38/2015).

Општи циљ
Општи циљ политике запошљавања на подручју општине Пландиште је повећање

запослености и подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих
лица и унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.

Специфични циљеви:

I Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених као и остваривања
одређених друштвених интереса и веће социјалнo укључивање осетљивих група кроз јавне радове;

II Подстицање запошљавања кроз програм оспособљавања за самосталан рад - стручна
пракса;

III  Подстицање запошљавања теже запошљивих лица коришћењем субвенција за
самозапошљавање;
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IV   Подстицање запошљавања кроз доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих;

V Унапређење социјалног дијалога на територији Општине.

Успешно остваривање ЛАПЗ и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће
и сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога поред Општинске управе и
Савета за запошљавање, у припреми и изради ЛАПЗ учествовали су: Национална служба за
запошљавање – Филијала Вршац, Испостава Пландиште, Удружење предузетника, послодавци и
невладине организације које се баве проблематиком инвалидних лица.

I АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пландиште је једна од пограничних општина Јужног Баната. Граница општине Пландиште се
једним делом наслања на канал Дунав – Тиса- Дунав, који ствара могућност за развој воденог
саобраћаја. На овом простору изграђен је велики број двораца – летњих резиденција, са веома
лепим парковима. По стилу градње углавном припадају класицизму /дворац «Капетаново», дворац
на Јагодићу, два дворца крај Старог Леца, дворац у Хајдучици.

На великом простору некадашњих пустара, откривена су налазишта нафте и гаса. Развијена
је пољопривредна производња, млинска и прехрамбена индустрија. У околини има доста ловних
подручја, док се на каналу Дунав - Тиса – Дунав, Брзави и речици Моравици развија риболов.

Површина: 383 км2
Број насеља: 14
Број становника: око 10.720
Укупан број запослених: 2273
Укупан број незапослених  (децембар 2016.): 1526
Запослени у предузећима,  задругама и др. орг. око 75,00%
Запослени у јавном сектору: око 25,00%

Нето зарада по запосленом: (децембар 2016.) 34.212
Пољопривредна површина /друштвена и индивидуална

пољ.газдинства 33.382,8 ха
Укупна обрасла шумска површина 167 ха
Укупна дружина путева: 163 км

ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА

1.1. Кретање домаћег друштвеног бруто производа

Процењено је да је укупна економска активност у 2016. години, мерена бруто домаћим
производом и исказана у сталним ценамa, остварила реални раст од 2,7% у односу на претходну
годину.

Процењено је да су бруто инвестиције у основне фондове у 2016. години, у односу на претходну
годину, оствариле реални раст од 6,1%.

Процењено је да је индустријска производња у 2016. години имала раст физичког обима од
4,3% у односу на претходну годину. Пољопривредна производња у 2016. у односу на 2015. годину
остварила је раст физичког обима од 8,1%.
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Процењено је да вредност изведених радова у грађевинарству у 2016. години бележи реални
раст од 6,0% у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало бележи реални раст од
7,8%, док промет у трговини на велико бележи раст од 0,9% у текућим ценама. У сектору Услуге
смештаја и исхране у 2016. години забележен је реални раст од 7,4%, док је број ноћења туриста
повећан за 13,5% у односу на претходну годину. Сектор Саобраћај и складиштење имао је раст
физичког обима од 8,1%, а област телекомуникација раст од 1,3%. Процењена спољнотрговинска
робна размена, у еврима, у 2016. години, у односу на 2015, показује раст извоза за 9,9% и раст
увоза за 4,4%.

Према резултатима Анкете о радној снази дошло је до значајног повећања запослености и
смањења незапослености. Стопа запослености у трећем кварталу 2016. године износи 46,8%, а
стопа незапослености 13,8%.

Процењено је да су зараде без пореза и доприноса у 2016. години, у односу на 2015, номинално
веће за 3,7%, а реално за 2,5%.

Процењено је да годишња стопа инфлације износи 1,6%.

(Извор: Републички завод за статистику)

1.2.Оквир макроекономске политике и структурних реформи

Влада је у претходном периоду иницирала и усвојила мере за успостављање стабилности
јавних финансија и целокупног макроекономског амбијента. Кредибилан програм фискалне
консолидације потврђен је склапањем Аранжмана из предострожности са Међународним
монетарним фондом, почетком 2015. године. Направљен је снажан заокрет у вођењу фискалне
политике са резултатима већим од очекиваних, већ у првој години примене програма.

Доследном применом мера фискалне консолидације уз амбициозан програм структурних
реформи успостављена је макроекономска стабилност. Привредна активност се налази на путањи
убрзаног опоравка, а фискални дефицит је значајно смањен. Боља фискална позиција земље
смањила је потребе за задуживањем и трошкове сервисирања обавеза. Истовремено, унапређењем
пословног и инвестиционог амбијента омогућено је стварање основе за оживљавање инвестиционе
активности.

Основни циљеви економске и фискалне политике1 Владе у наредном трогодишњем периоду
су:

1) одржавање макроекономске стабилности,
2) заустављање даљег раста дуга и успостављање тренда његовог смањења,
3) наставак примене структурних реформи, посебно у домену јавних предузећа и
4) подизање ефикасности јавног сектора.
И у наредном средњорочном периоду наставиће се са одговорном економском политиком

која је усмерена на креирање стабилног и предвидивог пословног амбијента. Смањивањем
нерационалне потрошње, бирократије и непотребних трошкова државе обезбедиће се даљи раст
инвестиционе активности како би се подстакао привредни раст и запошљавање, уз очување нивоа
социјалне заштите. У томе кључну улогу имају фискална политика и наставак свеобухватне
реформе привредног система.

Посебна пажња посветиће се даљем унапређењу пословног амбијента стимулативног за
развој приватног сектора. Убрзаће се преостале економске реформе како би се пословно окружење
побољшало, посебно оснаживањем владавине права и отклањањем идентификованих структурних
препрека расту привреде.

1 Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године
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Добри резултати постигнути у 2015. години омогућили су благо релаксирање фискалне
политике, а да истовремено није доведено у питање остварење циља који се односи на успоравање
тренда раста јавног дуга и његово постепено смањивање од 2017. године. Приоритети фискалне
политике биће даље јачање пореске дисциплине, повећање ефикасности наплате пореза и борба
против сиве економије. Циљ је успостављање стимулативне пореске политике која подстиче
привреду и запошљавање, али и нулте толеранције за непоштовање закона и криминала и
корупције кроз реформисане институције система. На овај начин ће се истовремено обезбедити
унапређење општих услова привређивања, равноправног пословања и смањивање укупног
фискалног дефицита.

1.3. Проблеми

 недовољан број адекватно образованих и квалификованих људи међу локалном популацијом;
 све старије становништво и одлазак младих у развијеније општине;
 неповољна структура привреде;
 недовољно инвестиција.

Пландиште има знатан потенцијал за развој нових предузећа. Анализа друштвено-
економских  кретања и анализа заинтересованих страна указују на то да могућности постоје у
многим областима, укључујући туризам, малопродају, трговину, прехрамбену и пољопривредну
индустрију, експлоатацију геотермалних вода, развој алтернативних извора енергије... (снаге
ветрова, прерада биомасе и слично).

1.4.  Јавни сектор

Уколико се посматра као засебан ентитет, јавни сектор има веома мали удео у бруто
домаћем производу, али велики удео у степену запослености на локалном нивоу. Неке компоненте
запослености у јавном сектору у многоме се могу посматрати као ,,фиксне’’ – не у погледу броја
запослених (који варира), него у погледу стабилности под-сектора у оквиру општине. Ови под-
сектори укључују здравство, образовање, полицију и послове локалне управе, као и неке
децентрализоване делове централне власти (као што су пореска служба, катастар, социјалне
установе). Друге компоненте могу изабрати да ли ће се лоцирати у општини или не. Ови под-сектори
укључују регионалне службе (као што је РЦР), донаторске организације и организације које се баве
великим пројектима, а можда и додатне децентрализоване компоненте централног и покрајинског
управљања.

Иако је улога јавног сектора у доношењу одлука на локалном нивоу лимитирана због
постојања снажне централне власти, локална управа се укључује у пројектне циклусе те тако
поседује нове изворе финансирана па и степен самосталног доношења одлука расте, као и број
приватних инцијатива.

1.5. Пољопривреда

Општина Пландиште је пољопривредна општина која је у највећој мери везана за
производњу у пољопривредном сектору.

Укупна територија општине Пландиште износи 383,13 km2 или 38.313,9 ha. На
пољопривредно земљиште отпада 33.382,8 ha или 87,13%, а на непољопривредно земљиште
отпада 4.931,1 ha, тј. 12,87% укупне површине територије Општине.
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Табела 1: Пољопривредно земљиште (обрадиво и необрадиво) у Општини u 2013. год., у ha
Катастарска култура Површина

(у ha)
Учешће

(у %)
Њиве 30.489,6840 91,33

Вртови 0,0000 0,00
Воћњаци 149,2097 0,45

Виногради 2,2767 0,0068
Ливаде 171,6668 0,51

Обрадиво – УКУПНО: 30.812,8372 92,30
Пашњаци 2.338,6013 7,00

Трстици и мочваре 71,4947 0,22
Остало земљиште 159,8605 0,48

Необрадиво – УКУПНО: 2.569,9565 7,70

Обрадиво и необрадиво – СВЕУКУПНО: 33.382,7937 100,00
Извор: Катастар општине Пландиште

Обрадиво пољопривредно земљиште заузима 30.812,84 ha, тј. 92,30%, а необрадиво
пољопривредно земљиште заузима 2.569,96 ha или 7,70% од укупног пољопривредног земљишта на
територији општине Пландиште.

Од обрадивог пољопривредног земљишта најзаступљеније су њиве са 30.489,68 ha и оне
чине чак 98,95% обрадивог или 91,33% укупног пољопривредног земљишта.

Од необрадивог пољопривредног земљишта најзаступљенији су пашњаци са 2.338,60 ha и
они чине чак 91% необрадивог или 7% укупног пољопривредног земљишта.

Шуме и шумско земљиште на територији општине Пландиште простиру се на 167 ha.
На територији општине Пландиште заступљено је земљиште од прве до седме бонитетске

класе, али највећи проценат земљишта је треће и четврте класе, око 60%.
Подна складишта постоје у сваком месту, различитих су капацитета и сва су у приватном

власништву, изузев подног складишта у Великој Греди које је у власништву железница Србије и
налази се тик уз колосек у железничкој станици. Капацитети подних складишта су око 50.000 тона а
капацитети силоса су око 31.000 тона. Складиштени капацитет за замрзавање воћа, поврћа и меса
налази се у Великој Греди и капацитета је 5.000 тона. Нажалост, хладњача тренутно не ради пошто
је у стечају.

Циљ је да се у најскоријој будућности помогне да постојећи прерађивачки капацитети
достигну своју оптималну испуњеност у погледу расположивих капацитета. Тиме би се дошло до
апсорпције велике количине ратарских производа и могућег запошљавања одређеног броја сеоског
становништва, а такође би се отвориле могућности за развој малих и средњих предузећа која би
била део једног система са одређеним сигурностима.

1.5.1. Ратарска производња

У општини Пландиште доминантно место заузима ратарска производња на око 30.500 ha и
то у првом реду производња пшенице и кукуруза, а затим соје и сунцокрета.

Правци развоја ратарства у наредном периоду су:
- Обезбедити довољне количине квалитетних сировина за прехрамбену индустрију;
- Повећати производњу квалитетног семена за домаће произвођаче и за извоз;
- Измена структуре сетве и примена нових технологија којима ће доћи до већих економских

ефеката ратарске производње;
- Повећати површине под индустријским и крмним биљем на рачун површина под житима;
- Повећати површине за семенску производњу у условима наводњавања;
- Очувати земљишне ресурсе водећи рачуна о квалитету земљишта;
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- Начином избора технологије производње позитивно утицати на животну средину;
- Да као ослонац у креирању стратегије остану домаћи научно образовни институти и стручне

службе.

1.5.2. Повртарска производња

Повртарска производња у општини Пландиште слабо је заступљена. Поврће се узгаја свега
на 10 ha и углавном служи за сопствене потребе, а мањи део се продаје на локалној пијаци у
седишту Општине, у насељеном месту Пландишту.

Стакленика на територији општине Пландиште нема, а пластеници су заступљени на непун
хектар и то у насељеним местима: Милетићеву, Јерменовцима и Пландишту.

Правци развоја повртарства су:
- Подизање образовног нивоа пољопривредних произвођача, путем стручних

саветовања о достигнућима у савременој повртарској производњи;

- Повећање производње поврћа као другог усева;
- Разноврснији производни програм, увођењем квалитетнијих и отпорнијих сорти

високог нутритивног и здравственог квалитета;
- Осавремењавање баштенског начина производње, уз избор сорти које захтевају веће

ангажовање људске радне снаге и комбиновање са производњом у заштићеном
простору;

- Подизање већег броја батеријских стакленика и пластеника;
- Обезбеђење вишег степена прераде на месту настанка сировина (сушење, смрзавање,

паковањње, производња амбалаже, транспорт итд.) у мини погонима као породични
посао, као и даљи развој индустријско-прерађивачких капацитета.

1.5.3. Воћарска производња

Воћарска производња на теритотрији општине Пландиште одвија се на око 273 ha.
Доминатно место у воћарској производњи у општини Пландиште заузима производња

вишања и то на чак 154 ha или 56,41%. На другом месту по површини је производња шљива са 54
ha или 19,78%. Производња лешника заступљена је на 33 ha или 12,09%, а јабуке на 12 ha или
4,39%.

Воћарство представља једну од најрентабилнијих грана пољопривреде. У општини
Пландиште постоје велике могућности и природне предиспозиције за развитак савременог
воћарства и упошљавања великог броја људи. Природни услови омогућавају успешно гајење скоро
свих врста воћа, а нарочито вишње, шљиве, јабуке и лешника.

У циљу развоја воћарске производње на територији општине Пландиште, а у складу са
оријентацијом на интезивирање ових облика пољопривредне производње неопходно је испоштовати
следеће правце развоја у воћарству:
- Донети стратегију развоја воћарске производње;
- Задужити стручне службе за контролу садног материјала и по препорукама ове службе подизати

нове воћњаке;
- Садни материјал бирати према типовима земљишта;
- Спровести санацију постојећих засада и крчење старих и дотрајалих, уз заснивање нових;
- Подизати засаде избором отпорнијих врста и сорти, које нарочито показују отпорност према

проузроковачима болести и штеточинама;
- Перманентно повећати површине под трајним засадима, водећи рачуна о истовременом
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побољшању квалитета производње.
Брз развитак воћарства условио би и технички и економски прогрес, али паралелно би се

морало радити на ревитализацији постојећих прерадних капацитета (хладњача у Великој Греди) и
подизању нових у комбинацији са најсавременијом технологијом.

1.5.4. Сточарство

Сточарство у општини Пландиште слабије је заступљено. Све је углавном у индивидуалној
режији и није организовано, осим живинарства које је у порасту.

Бројно стање свих категорија стоке, изузев живине у општини Пландиште значајно се
смањило у 2011. години у односу на 2001. годину. Највећа стопа промене, тј. највећи пад забележен
је код категорије свиња и то за чак 68,45%, док је код категорије живине забележен пораст од чак
115%.

Правци развоја у сточарству су:
- Израдити посебан програм ревитализације и унапређења сточарства за територију целе

Општине и дефинисати носиоце спровођења програма;
- Утврдити стратегију развоја сточарства за територију општине Пландиште, уз израду

јединственог одгајивачко-селекцијског програма;
- Обнова екстезивног сточарства на слатинским пашњацима кроз укључивање у програме у

сарадњи са надлежним институцијама заштите природе и пољопривреде;
- Обезбедити довољне количине квалитетне хране првенствено на подручју Општине;
- Дефинисати јасне критеријуме и израдити одговарајући одгајивачко-селекцијски програм;
- Одржавати задовољавајући здравствени статус животиња, уз стални надзор ветеринарске

службе;
- Обезбедити повезивање примарне производње са прерађивачком индустријом, како би се

ускладили планови производње;
- Специјализовањем производње поделити расни састав говеда у правцу млечног и месног типа;
- Омогућити гајење аутохтоних раса стоке;
- Извршити адаптацију постојећих објеката фарми, а нове објекте пројектовати и изводити у више

фаза и етапа реализације;
- Уводити нова савремена научна сазнања у процес производње;
- Праћење контроле квалитета сточне хране од улазних компоненти до готових крмних смеша;
- Попуњавање постојећих производних капацитета у живинарству;
- Рационално коришћење постојећих прерађивачких капацитета за прераду живинског меса и

увођење нових производних линија у циљу што веће финализације ових производа.

1.5.5. Поседовна структура земљишта

Индивидуална пољопривредна газдинства (ИПГ) представљају основне производне
јединице у пољопривреди општине Пландиште.

Табела 2: Укупно пољопривредно земљиште по облицима својине у Општини у 2013. год
Облик својине Површина

(у ha)
Учешће

(у %)
Приватна 15.805,7004 47,35
Државна 13.373,4712 40,06

Друштвена 170,9460 0,51
Задружна 118,7931 0,36
Мешовита 3.805,7841 11,40
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Други облици својине 108,0989 0,32

УКУПНО: 33.382,7937 100,00
Извор: Катастар општине Пландиште

Што се тиче власничког односа, од укупног пољопривредног земљишта у општини
Пландиште, 15.805,70 ha је у приватном власништву, тј. 47,35%, а остала површина од 17.577,09 ha
или 52,65% је у другим облицима својине (државна, друштвена, задружна, мешовита).

2.   ЗАРАДЕ

Просечна бруто зарада у Републици Србији, исплаћена у децембру 2016. године, износи
73.641 динар. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у децембру 2016. године,
износи 53.456 динарa.

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 16,8% и реално
је већа за 16,9%,док је просечна нето зарада номинално већаза 16,8% и реално је већаза 16,9%.

У поређењу са истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за
4,1% и реално је већа за 2,5%, док је просечна нето зарада номиналн овећа за 3,8% и реално је
већа за 2,2%. (Извор: РЗС)

Просечна зарада по запосленом у Војводини, за децембар 2016. године, износила је
73.821,00 динара.

Укупна просечна зарада без пореза и доприноса у Војводини, у децембру 2016. године,
износила је 53.494,00 динара.

На подручју Јужнобанатске области, укупна просечна зарада исплаћена у децембру 2016.
године, износила је 75.243,00 динара.

Укупна просечна зарада без пореза и доприноса на подручју Јужнобанатске области, за
децембар 2016. године, износила је 54.239,00 динара.

Просечна
зарада

Номинални индекси Просечна зарада
без пореза и доприносаXII 2016 I-XII 2016

XI 2016 I-XII 2015
Република Србија 73.641 116,8 103,8 53.456

Војводина 73.821 120,6 103,7 53.494
Јужно-банатска

област 75.243 113,2 101,3 54.239

Алибунар 39.136 99,5 99,5 28.423
Бела Црква 47.476 100,8 100,7 34.810

Вршац 100.069 141,4 102,2 71.818
Ковачица 65.074 134,5 108,7 47.159

Ковин 77.091 138,3 102,5 55.953
Опово 51.041 105,8 102,7 36.713

Панчево - град 72.414 96,3 100,3 52.158
Пландиште 46.822 103,7 110,4 34.212

Зараде по запосленом - децембар 2016. - по општинама

Највише просечне зараде без пореза и доприноса, за месец децембар 2016. године,
исплаћене су у граду Вршцу 71.818,00 динара и Ковину 55.953,00 динара. Просечна зарада без
пореза и доприноса у Oпштини Пландиште, исплаћена у децембру 2016. године, износи 34.212,00
динара.
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3. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

3.1. Демографски показатељи

Општина Пландиште обухвата површину од 383 км2 на којој живи око 11 000 становника  у 14
насеља, односно 28 становника на км2, што је знатно ниже од републичког просека. По резулатима
пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. године  у општини
Пландиште има 11 336 становника. По незваничним подацима, број становника у општини
Пландиште се и даље смањује и креће се око 10.720 на крају 2016. године.

Кретање броја становника од 1948 до 2011

Просечна старост грађана у општини Пландиште је 46 година.
Активног становништва (у које спадају лица стара 15 и више година која обављају занимање,

незапослена лица која траже посао и лица која су привремено прекинула занимање) у Општини има
око 65%.

Од 7234 становника општине Пландиште која припадају старосној групи од 15 до 64 година
старости (DevInfo Србија), односно категорији радно способног становништва, активно је 3766 људи,
односно стопа искоришћености радно-способног контигента је око 52%

3.2. Запосленост у општини Пландиште

Година Број запослених
1 2007. 2617
2 2008. 2342
3 2009 2210
4 2010 1963
5 2011 2108
6 2012 2177
7 2014 2099
8 2015 2377
9 2016 2273

Број запослених по годинама

Укупан број запослених 2016. године у општини Пландиште, је био 2273. Удео жена у
укупном броју запослених је око 37%. Лица која самостално обављају делатност око 20%.

Општина Пландиште спада у недовољно развијене општине у Републици Србији чији је
степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека (Уредба о утврђивању
јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе «Службени гласник РС» ,

Окрузи/
Општине

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.

Република
Србија

5.794.83
4

6.162.32
1

6.678.24
7

7.202.91
5

7.729.24
6

7.576.83
7

7.498.0
01

7.186.86
2

Војводина 1.640.59
9

1.698.64
0

1.854.97
1

1.952.56
0

2.034.78
2

1.970.19
5

2.031.9
92

1.937.80
9

Јужнобанатс
ки округ

279.092 292.125 320.187 221.285 340.189 315.633 313.937 293.730

Општина
Пландиште

19.223 19530 19 455 17.882 16.138 14.581 13377 11336
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број 104/2014). Пољопривреда и текстилна индустрија су биле носиоци развоја ове општина. Данас
у овим гранама број запослених је преопловљен, а по правилу плате су на најнижем нивоу. Крајем
2013. године, предузеће за производњу и промет «Јасмил» ДОО Ариље, у области текстилне
индустрије, отворило је погон у просторијама некадашњег «Плантекса». У 2014. години, ово
предузеће је запослило око 100 радника. Планирано је да се тренд повећања броја запослених у
овом предузећу настави и у наредним годинама.

3.3. На основу ЛАПЗ за 2016. годину, у општини Пландиште реализовани су програми јавних радова.
Кроз програме је запослено укупно 20 лица, у трајању до 4 месеци.

4. НЕЗАПОСЛЕНОСТ

Незапосленост данас представља један од најтежих економских и социјалних проблема како
у Србији тако и у општини Пландиште, где је висок ниво незапослености присутан већ дужи низ
година. Општа привредна и друштвена кретања непосредно су се одразила на стање и кретање на
тржишту рада и у области запослености и запошљавања.

ОДНОС БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНИ ЗА ПЕРИОД 2010-2016.
ГОД. (СА СТАЊЕМ У ДЕЦЕМБРУ)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Број запослених 1.963 2.108 2.177 Н.д. 2.099 2377 2273
Број незапослених 1.535 1.413 1.567 1.591 1.592 1485 1526

Извор: НСЗ, Филијала Вршац



Стр -109- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 4 30.01.2017.



Стр -110- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 4 30.01.2017.

Највише незапослених лица, старости између 40 и 49 година је 366, што чини близу 25% од укупног
броја незапослених. По степену стручне спреме највећи број је са III и IV степеном стручне спреме
723 лица, односно 47,38% од укупног броја незапослених. Број незапослених лица са високом
стручном спремом износи 48, односно око 3, % од укупног броја незапослених.

II. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

1. Циљеви

Уважавајући смернице и препоруке нове Еврпске стратегије 2020 за раст и развој и реално
стање на тржишту рада Републике Србије, утврђени су циљеви политике запошљавања Републике
Србије и одређени приоритети који ће се реализовати у 2017. години.

На основу идентификованих изазова на тржишту рада, утврђени су следећи циљеви
политике запошљавања:

1) Спречавања великог раста незапослености;
2) Смањење опште стопе неактивности и повећање стопе запослености:

- Јачање улоге политике запошљавања;
- Повећање приступа тржишту рада за Роме;

3) Смањење дуалности на тржишту рада;
4) Унапређење положаја младих на тржишту рада.

2. Приоритети

Подстицање запошљавања, социјална укљученост теже запошљивих лица и рањивих
категорија у свет рада, као и повећање нивоа образовања незапослених, се остварује реализацијом
приоритета активне политике запошљавања, односно мера активне политике запошљавања.

Приоритети активне политике запошљавања у 2017. години оствариваће се реализацијом
појединачних циљева и утврђених задатака за достизање конкретног циља, и то кроз:

I Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених као и остваривања
одређених друштвених интереса и веће социјалнo укључивање осетљивих група кроз јавне радове;

II Подстицање запошљавања кроз програм - стручна пракса;
III Подстицање запошљавања теже запошљивих лица коришћењем субвенција за

самозапошљавање;
IV Подстицање запошљавања кроз стицања практичних знања за неквалификована лица;
V  Подстицање запошљавања кроз доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из

категорије теже запошљивих;
VI Унапређење социјалног дијалога на територији Општине.

III. МЕРЕ ПОДСТИЦАЈА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2016. ГОДИНИ

Програми и мере активне политике запошљавања, Мерама локалне самоуправе и Локалног
савета за запошљавање у сарадњи са свим релевантним чиниоцима, које ће се у 2016. години
реализовати у циљу повећавања запослености и смањења незапослености су:

1. Јавни радови

1.1. Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
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Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање
јавних радова користе се за: исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица, накнаду трошкова
спровођења јавних радова и, у случају потребе за организовањем обуке, накнаду трошкова обуке.

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење
одређених јавних радова, може се организовати обука, по интерном програму послодавца или
програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим
компетенцијама.

У 2017. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних
делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне
средине и природе.

Јавни радови могу се организовати и за област културе на којима се искључиво ангажују
особе са инвалидитетом.

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења.

Планира се запошљавање 28 лица са високом, вишом и средњом стручном спремом и са
основном школом из категорије теже запошљивих  лица.

За укупно 28 лица потребна су средства у износу од 3.920.000,00 динара, од чега ће се из
буџета општине Пландиште обезбедити 1.960.000,00 динара и буџета Републике Србије
1.960.000,00 динара.

2. Програм стручне праксе

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци,
за које је стечено одговарајуће образовање –квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм је намењен незапосленим лицима до 30 година старости, без радног искуства у
струци, са најмање средњим образовањем и реализује се без заснивања радног односа.

У програм стручне праксе незапослене особе са инвалидитетом могу се укључити без
обзира на године старости.

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се највише до
30% укупно планираних у овај програм може ангажовати у јавном сектору и то искључиво у области
здравства, образовања и социјалне заштите.

Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ финансира програм
најдуже до 12 месеци.

3. Подршка самозапошљавању

Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку из области
предузетништва и субвенцију за самозапошљавање. Средства за самозапошљавање у 2017. години
одобравају се у виду субвенције, у једнократном износу од 180.000,00 динара по кориснику.

Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:
1) млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 година старости са статусом деце

палих бораца и млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског
старања;

2) вишкови запослених;
3) Роми;
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4) особе са инвалидитетом;
5) жене;
6) жртве трговине људима;
7) жртве породичног насиља.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у

једнократном износу од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог
облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему
радни однос.

У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у једнократном
износу од 200.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни
однос.

У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удруже ради оснивања
привредног субјекта у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос
субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а а уколико се у
року од три месеца доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и 20% износа
средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00
динара у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.

Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се исплатити новчана накнада
без доприноса за обавезно социјално осигурање, у једнократном износу ради самозапошљавања.

Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања незапослени остварује кроз
информативне и саветодавне услуге у пословним центрима НСЗ и регионалним развојним
агенцијама, кроз обуке из предузетништва, уз подршку предузетницима у првој години пословања
који се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке.

4. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица;

Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних
послова заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору.

Програм је намењен лицима без завршене средње школе, односно без квалификација и
лица која су завршила функционално основно образовање одраслих, без обзира на године живота.
Послодавац заснива радни однос на одређено време са незапосленим лицем и остварује право на
накнаду трошкова зараде за укључена лица у трајању од 3 месеца. Послодавац има обавезу да
задржи лице у радном односу још 3 месеци након завршетка програма.

У случају да послодавац заснује радни однос на неодређено време са незапосленим лицем
на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма, има право на
накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци. Послодавац
има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека финансирања.

5. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих;

Субвенција се може доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више
категорија теже запошљивих, и то: млади до 30 година старости, старији од 50 година, вишкови
запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости који су
имали/имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног
насиља, а које су утврђене у складу са стањем и потребама локалног тржишта и наведене у ЛАПЗ.
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IV НОСИОЦИ И НАДЛЕЖНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ ЗА
2017. ГОДИНУ

Све предвиђене мере у овом плану спроводиће се у складу са договореним надлежностима
свих укључених актера на локалном, регионалном и националном нивоу.

То су: Председник општине, Општинска управа Пландиште – Тим за израду и
имплементацију ЛАПЗ, НЗС, Филијала у Вршцу, Експозитура Пландиште, Савет за запошљавање,
Република Србија - Министартство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и сви остали
актери укључени на локалном нивоу по питањима решавања незапослености.

V ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања планира се
3.920.000,00 динара и то 1.960.000,00 из буџета општине Пландиште и из буџета Републике Србије
1.960.000,00 динара.

Табела приоритета, мера и активности за реализацију ЛАПЗ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА
2017. годину

Програми
мере,

активности
Очекивани

резултат- циљ Индикатори
Носиоци

активности
и рок

Потребна
финансијска

средства у
РСД

Буџет
локалне

заједнице
Буџет РС

Јавни радови:
Укупно 28
лицa
до 4  месеца;
Учешће у
финансирању
програма и
мера АПЗ
предвиђених
локалним
акционим
плановима
запошљавања,
средствима из
буџета
локалне
самоуправе и
Републике
Србије

Повећање
запошљавања
лица из
категорије
социјално
угрожених
група;
Смањење стопе
незапослености;
Већи број
незапослених
лица
запослених
након
укључивања у
мере АПЗ;

Број
ангажованих
лица;
Стопа
незапослености
 пропорција
незапослених
лица у
активном
становништву
радног узраста,
разврстано
према полу,
годинама
старости,
образовном
нивоу

ЛС, НСЗ,
До краја
2017.
организатори
јавних
радова

3.920.000,00 1.960.000,00 1.960.000,0
0

Укупно: 3.920.000,00 1.960.000,00 1.960.000,0
0

VI РЕЗИМЕ

Имајући у виду ситуацију на локалном нивоу, расположиве ресурсе и текуће проблеме,
Савет за запошљавање је издвојио као приоритетне, следеће групе проблема:

1. Потражња за запошљавањем је мала и углавном се односи на услужне делатности;
2. Мале зараде у пољопривреди и текстилној индустрији што утиче на одлив младих и

образованих у друге средине;
3. Највећи број незапослених нема одговарајућу стручну спрему.



Стр -114- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 4 30.01.2017.

Специфични циљеви:

I Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених као и остваривања
одређених друштвених интереса и веће социјалнo укључивање осетљивих група кроз јавне радове-
28 лица;

II Подстицање запошљавања кроз програм стручне праксе -5 лица;
III  Подстицање запошљавања кроз стицања практичних знања за неквалификована лица -5

лица;
IV   Подстицање запошљавања кроз доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из

категорије теже запошљивих – 5 лица;
V Унапређење социјалног дијалога на територији Општине.

VII АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ

Аранжмани за примену ЛАП општине Пландиште обухватају локалне структуре и различите
мере и поцедуре које ће осигурати његово успешно спровођење.

Структуру за управљање процесом примене ЛАП, након његовог усвајања, представљаће
Савет за запошљавање,  председник општине и радна група за имплементацију Локалног акционог
плана за запошљавање општине Пландиште за 2017. годину као и корисници.

Савет има следеће задатке:
- у потпуности одговара за вођење целокупног процеса  примене ЛАП;
- одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП;
- управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивањем успешности (евалуације ЛАП);
- одржава контакте са јавношћу и носиоцима локалне власти.
Оперативну структуру за примену ЛАП чиниће институције, организације и тимови/комисије

формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу ЛАП.

VIII ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ

Мониторинг  спроводиће се континуирано уз анализу података и доношење оцене
успешности периодично  на Општинском већу општине Пландиште.

Финална евалуација обавиће се на крају 2017. године, односно по завршетку програма и
мера.

Кључни индикатори:
- Обухват теже упошљивих категорија;
- Ниво укључености различитих актера;
- Обим финансијских средстава;
- Структура финансијских средстава (буџет општине, буџети донатора и други извори).

Методе и технике мониторинга и евалуације: користиће се стандарни сет алата као што су
евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, анкете, разговори), извештавање,
званичне евиденције...
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15.

На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015 ) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће
Општине Пландиште је на седници одржаној дана 30.01.2017. године донело

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

1.   УСВАЈА СЕ  План јавних набавки за 2017. годину.

2.  Закључак и План јавних набавки за 2017. годину објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-7/2017-III
Дана: 30.01.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста с.р.
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16.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:  4-8/2017-III
Датум:  30.01.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста с.р.



Стр -125- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 4 30.01.2017.

17.

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник
РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 и 9/2016 – одлука УС),
члана 8. Правилника о раду Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“, бр. 4/2013) и члана 64. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште на седници
одржаној дана 30.01.2017. године, доноси

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Пландиште за 2017. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се
начин коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине
Пландиште, за активности које се током 2017. године планирају у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на путевима.

II. Средства за реализацију Програма, предвиђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за
2017. годину, конто 743324 у износу од 1.000.000,00 динара, као и пренета средства из претходне
године у износу од 302.085,00 динара, укупно 1.302.085,00 динара.

III. Средства из тачке II. овог Програма користиће се наменски у складу са одредбама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима и то:

Ред. бр.: Активности: Износ:

1. Рад тела за координацију 11.042,00

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 150.000,00

3. Превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја

50.000,00

4. Научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја

50.000,00

5.
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које

контролишу и регулишу саобраћај на путевима и др. органа
надлежних за послове безбедности саобраћаја

300.000,00

6. Поправљање саобраћајне инфраструктуре 741.043,00

УКУПНО: 1.302.085,00
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IV. Финансирање активности из тачке III. овог Програма вршиће се у зависности од прилива
средстава од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима учињених на територији општине Пландиште, из буџета општине
Пландиште и осталих прихода у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.
V. Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реaлизоваће се
према степену приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја општине Пландиште,
односно председник општине Пландиште.

VI. Средства из тачке  II. овог Програма могу да се увећају за износ донација и прихода из других
извора, која ће се користити у складу са овим програмом.

VII. Стручне и административно техничке послове у вези са реализацијом Програма, као и надзор
над извршавањем уговорних обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката спроводи,
Општинска управа општине Пландиште, Одсек за планирање и грађење.

VIII. Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-17/2017-III
Дана: 30.01.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста с.р.
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